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Geachte mevrouw van Eersel,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 18 januari 2018
met betrekking tot vergroening van schoolpleinen aan het college van burgemeester en
wethouders gesteld:
1. Welke mogelijkheden ziet de gemeente met betrekking tot het creëren van groene
schoolpleinen, in samenwerking met de scholen, ouders, buurtbewoners en andere
belanghebbenden en rekening houdende met externe subsidiemogelijkheden?
Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:
ln de "Nadere regels lnitiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties" staan de regels omtrent
het openstellen van schoolpleinen omschreven, en de bijbehorende subsidiebedragen.
Het college ovenveegt deze regels aan te passen om hiermee de vergroening van
schoolpleinen in gemeente Moerdijk te stimuleren. Op dit moment onderzoekt het college
wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Gedacht wordt aan een combinatie van subsidie voor
de openstelling en vergroening van schoolpleinen. Aangevuld met de subsidie van de
provincie zou dit voor scholen voldoende kunnen zijn om hun schoolplein aan te passen.
Zoals u in uw brief aan het college schrijft, zijn er in Breda en ook in Tilburg al enkele
groene schoolpleinen gerealiseerd met behulp van subsidie van de gemeente. De
voonvaarden die zijn gesteld voor het ontvangen van deze subsidie zijn onder andere
(ouder)participatíe, openstelling van het schoolplein voor de buurt en het opstellen van
een onderhoudsplan. Het college bekijkt welke van deze voonruaarden kunnen worden
gebruikt in gemeente Moerdijk en zal deze gebruiken om de subsidieregels omtrent
openbare schoolpleinen waar nodig aan te passen.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

de gem

en wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,

.4.M. van Bavel
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