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D66/GL
College via Ben
Ventilatie scholen in Heerde
26-01-2021
26-01-2021

[in te vullen door de griffie]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de organisatie]
[in te vullen door de organisatie]

Toelichting
Zeer recent is meer bekend geworden over de rol die ventilatiesystemen kunnen hebben bij het
verspreiden van het Corona virus.
Tijdens een speciaal ingelast coronadebat in de Tweede Kamer is onder andere het belang van goed
werkende ventilatiesystemen op scholen aan de orde gekomen.
Daartoe is uiteindelijk een motie van de leden Asscher en Klaver aangenomen, die een onderzoek
naar de veiligheid van ventilatiesystemen op scholen verplicht stelt (zie bijlage). De regering wordt
in deze motie verzocht om de verantwoordelijkheid te nemen om alle ventilatiesystemen op scholen
te laten controleren en waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen te nemen.
Ten aanzien van de praktische en tijdige uitvoerbaarheid heeft de fractie van D66/GroenLinks een
paar vragen over de rol die het gemeentebestuur hierin zou kunnen hebben om scholen te
ondersteunen en tijdig actie uit te zetten om Corona in Heerde samen de baas te blijven. Gelukkig
hebben we in Heerde nog een paar weken de tijd.
Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Is het mogelijk en vind u het wenselijk dat de gemeente Heerde op de korte termijn contact legt
met onze scholen/ schoolbesturen over de huidige situatie van de ventilatiesystemen op onze
scholen? (Zowel po als vo)
Wij denken dan aan:
-Hoe oud is het systeem,
-Wanneer voor het laatst professioneel gecontroleerd
-Voldoet het systeem aan de eisen van “Frisse scholen”?
-Onderhouds/renovatieplannen die relevant zijn
Zo ja, bent u bereid om die inventarisatie naar de ventilatiesystemen van scholen nog vóór de
opening van het nieuwe schooljaar te maken?
2. Acht u het wenselijk dat hierbij de GGD direct al betrokken wordt, zodat niet iedere school apart
met de GGD contact moet opnemen en dat mogelijke aanvullende maatregelen op korte termijn
kunnen worden genomen?
3. Zijn de scholen op de hoogte van het gehele ventilatie gebeuren als b.v. ramen en deuren op tijd
openen?
3. Het is nog te vroeg om vanuit het Ministerie actie te verwachten. Wil het College de
gemeenteraad op de hoogte houden zodra hierover meer bekend is?

Antwoord
1. Er heeft in oktober een overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden waarin onder andere
het probleem van de ventilatiesystemen aan de orde is geweest. Dit probleem is een zaak
van de schoolbesturen, maar er wordt wel meegedacht vanuit de gemeente. Een eventuele
inventarisatie is aan de schoolbesturen.
2. De scholen hebben dit zelf opgepakt, gezien ook hun verantwoordelijkheid in deze.
3. De scholen worden via het ministerie van OC&W op de hoogte gebracht van de diverse
maatregelen/acties. Daarbij worden zij ook ondersteund door de verschillende
adviesorganen.
4. Het ministerie heeft een subsidieregeling opgezet. Uitgangspunt is dat de scholen/gemeente
70% van de te nemen maatregelen betalen en dat maximaal 30% in aanmerking kan komen
voor subsidie. De regeling is per 1 januari afgekondigd. De schoolbesturen zijn hierop
gewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde gegevens. De
gemeente moet de aanvraag indienen. Er is inmiddels van 1 school een verzoek
binnengekomen.
Over de verdeling van de 70% is op dit moment nog geen duidelijkheid. Binnen de
gemeentelijke begroting zijn hier in ieder geval geen gelden voor gereserveerd. Nagegaan
wordt of de gemeente een verplichting heeft, wanneer niet wordt voldaan aan het
Bouwbesluit.
Een deel van de ventilatiemaatregelen is overigens meegenomen in de plannen die geleid
hebben tot het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP). Als de subsidie wordt toegekend,
dekt dit een deel van de kosten die in het IHP zijn meegenomen.
Het college houdt de raad op de hoogte.
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