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Geacht College,
Volgens artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
stelt GroenLinks het volgende aan de orde:
Onlangs stond in Trouw een artikel waarin gesteld werd dat ventilatiesystemen op veel
(middelbare) scholen ondermaats is. Volgens de TU Eindhoven is 25 procent van de
ventilatiesystemen onder de maat en Harry Vaatstra, directeur van Klimaatgroep Holland,
schat dit aantal zelfs veel hoger: ongeveer 70%. Uit een analyse van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland blijkt dat het merendeel van de scholen niet voldoet aan de eisen
van goed milieubeheer. Op 12 augustus j.l. nam de Tweede Kamer met grote meerderheid
een motie aan om ervoor te zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden
gecontroleerd en dat waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden
genomen. Dit om het risico op verspreiding van COVID-19 te verkleinen.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:
1. Hoe is de staat van de ventilatiesystemen van de scholen in Oosterhout? Voldoen deze
aan de eisen van goed milieubeheer zoals omschreven in het Programma van Eisen
Frisse Scholen?
2. Welke scholen in Oosterhout hebben een ventilatiesysteem dat voldoet aan deze
eisen?
3. Zijn er scholen in Oosterhout zonder ventilatiesysteem? Zo ja, welke?
4. Hoe, wanneer en door wie worden de ventilatiesystemen van de scholen gecontroleerd
en, indien er scholen zijn die geen systeem hebben, wanneer wordt dit aangelegd?
5. Hoe lang duurt het voordat alle scholen in Oosterhout gecontroleerd zijn?
GroenLinks verwacht niet dat deze controle vóór de aanvang van de start van het komende
schooljaar afgerond zal zijn.
6. Welke aanvullende maatregelen kunnen op voorhand, in overleg met de GGD en de
schoolbesturen, genomen worden om de veiligheid van scholieren en personeel zoveel
als mogelijk te waarborgen?

7. Indien er uit de uit te voeren controles tekortkomingen worden vastgesteld, welke
aanvullende maatregelen kunnen dan, in overleg met de GGD en de schoolbesturen,
genomen worden om de veiligheid van scholieren en personeel zoveel als mogelijk te
waarborgen gedurende de tijd die nodig is om de ventilatiesystemen te optimaliseren?
8. De GGD heeft het met de taken die er bij zijn gekomen razend druk. In hoeverre is de
GGD in staat om binnen afzienbare tijd haar rol te pakken in deze?
9. De VO-raad adviseert het gebruik van een CO2-meter met stoplichtindicator in de
lokalen. Deze hebben slechts een signalerende functie. Indien de maatregelen die
genomen kunnen worden nadat deze indicator rood uitslaat niet voldoende zijn, wat
zou dan een actie moeten zijn?
10. Overweegt u, tot het moment dat de ventilatiesystemen op scholen naar behoren
werken en/of aangelegd zijn, sluiting van de scholen om de veiligheid van het personeel
en de scholieren te kunnen waarborgen?
Gezien het feit dat de scholen op maandag 24 augustus beginnen aan het nieuwe
schooljaar, verzoek ik Uw College om bovenstaande schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk
te beantwoorden.
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