
                                                                                                                                                             
 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders 
Datum: 28 januari 2020 
Betreft: Subsidie voor waterpunten in Hengelo. 
 
Geacht College, 
 
Dinsdag 14 januari is er een motie ingediend: ‘Waterpunten in Hengelo”. Hierin wordt gevraagd om te 
onderzoeken of er een mogelijkheid is voor het uitbreiden van waterpunten in wijken en bij scholen. 
De motie is met overtuigende meerderheid van de raad aangenomen. 
 
12 April 2019 is er een nieuwsbrief van het rijk uitgegaan naar alle gemeenten, dat er voor de 
komende 2 jaar een subsidie van € 2.000.000,- beschikbaar is voor 1000 tappunten. Staatssecretaris 
Paul Blokhuis voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een 
afspraak uit het Nationaal Preventie akkoord.  Nationaal Preventie Nederland.e Akkoord | Convenant | 
Rijksoverheid.nl. 
In de nieuwsbrief is vermeld: 
-De helft is bedoeld voor de eerste subsidieronde, de andere helft voor het jaar 2020-2021. 
-In de eerste ronde dienden basisscholen, wijken en buurthuizen tussen 1 mei 2019 t/m 14 oktober 
2019 te reageren voor het aanvragen voor 500 tappunten in nederland. 
-Om in de tweede ronde in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten scholen dit aanvragen 
vóór 1 april 2020. 
-Scholen ontvangen 75% van de gemaakte kosten met een maximum bedrag van (EURO) 2000,- 
inclusief BTW. Scholen dienen eerst zelf het bedrag voor te schieten. 
-De resterende 25% dient te worden betaald door de school, het buurthuis of de gemeente. 
-Mogelijkheid tot Leasen: Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet het leasecontract voor 
7 jaar of langer worden aangegaan. 
-Regels zijn zo eenvoudig mogelijk  gemaakt, zodat het voor scholen zo weinig mogelijk 
administratieve lasten oplevert. 
-Als het watertappunt op het schoolplein of bij het buurthuis in gebruik is, worden de gemaakte kosten 
verantwoord via het account van de school op Mijn Gezonde School: Home. 
-Alle basisscholen in Nederland, dus ook speciaal basis onderwijs, kunnen gebruik maken van de 
regeling. 
 
Vraag: Waarom is Hengelo niet op de hoogte van deze Subsidie vanuit het Rijk. 
Vraag: Subsidie voor het jaar 2019 zijn we misgelopen, is er een compensatie mogelijk? 
Vraag: Hoeveel van dit soort Subsidies lopen wij mis voor onze inwoners van Hengelo? 
 
Navraag bij het ministerie leverde de volgende informatie op: 
“De gemeenten krijgen bericht vanuit de overheid, zij zijn namelijk de samenwerkende partij met de 
overheid. Het ligt dan aan de Gemeente zelf of ze willen meewerken. Is de verstrekte informatie niet 
bekend bij de gemeente, dan is er iets fout bij de gemeente. Voor deze regeling geldt, dat er vóór 1 
april 2020 gereageerd dient te worden”. 
 
Seviye van Wier –Koca 
Fractievoorzitter Lokaal Hengelo 
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