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Geachte mevrouw van Wier - Koca, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Via deze brief beantwoorden wij uw vragen over subsidie voor watertappunten. 
  

1. Waarom is Hengelo niet op de hoogte van de subsidie van het Rijk met betrekking tot 
watertappunten? 

Wij zijn op de hoogte van deze regeling. Het betreft hier een subsidieregeling van de Gezonde 
School. Gezonde School is een initiatief vanuit verschillende ministeries en gericht op het 

onderwijs. Het is een prachtig programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde 
leefstijl. Via de website www.gezondescholen.nl kunnen scholen gebruik maken van concrete 

lesprogramma’s, projecten en activiteiten. Daarbij kunnen ze verschillende subsidies aanvragen. 
De regeling met betrekking tot het aanvragen van subsidie voor de aanleg van watertappunten 

maakt daar onderdeel van uit. 
 

Vanuit de gemeente stimuleren we scholen om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod, 
maar het is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf om er daadwerkelijk gebruik van te 

maken. We brengen de website met het ondersteuningsaanbod van Gezonde School en de 
specifieke subsidiemogelijkheden periodiek onder de aandacht bij de scholen. Bijvoorbeeld via de 

programmaraad Opgroeien en Ontwikkelen, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Maar ook 
via Hengelo Sport, via de GGD Twente en/of via incidentele contacten die we met scholen hebben. 

 
2. Subsidie voor het jaar 2019 zijn we misgelopen, is er een compensatie mogelijk? 

Compensatie is niet mogelijk. Er is voor het schooljaar 2020/2021 wederom een mogelijkheid voor 
basisscholen om deel te nemen aan de subsidieregeling. Via de programmaraad van 27 februari jl. 

hebben we de onderwijsbesturen nogmaals specifiek gewezen op de regeling. Zij peilen momenteel 
de interesse bij hun scholen en koppelen dit aan ons terug. Wij hebben aangeboden om hen te 

helpen bij het doen van een aanvraag. En we willen meedenken over het bekostigen van de 
vereiste eigen bijdrage die aan de school wordt gevraagd. Want dat lijkt voor een aantal scholen 

een belemmering te zijn. 
 

3. Hoeveel van dit soort subsidies lopen wij mis voor onze inwoners van Hengelo? 
Dat is lastig te zeggen. Vanuit contacten met onze scholen en de GGD Twente weten we dat er al 

diverse scholen gebruik maken of hebben gemaakt van (delen van) het ondersteuningsaanbod van 
het programma Gezonde School. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod op het gebied van sport 

en bewegen, voeding of middelengebruik.  
We wijzen scholen ook op andere regelingen zoals EU schoolfruit, Groene Schoolpleinen of Jong 

Leren Eten (van de provincie).  
 

Kortom: we wijzen scholen actief op de regelingen en mogelijkheden waar zij een beroep op 
zouden kunnen doen. We proberen hen op die manier te enthousiasmeren en te stimuleren om er 

http://www.gezondescholen.nl/
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gebruik van te maken. Ook de GGD Twente wijst scholen actief op de mogelijkheden. Scholen zijn 
echter autonoom en beslissen zelf waar ze wel en niet aan mee willen en kunnen doen. 

 
Zoals tijdens de raad door ons is toegezegd zullen wij u over enkele maanden nader informeren 

over de stand van zaken met betrekking tot de watertappunten bij scholen en in de binnenstad.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


