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Beste heer Moorman,
Wij ontvingen van u meerdere vragen met betrekking tot het binnenklimaat in schoolgebouwen. Onderstaand
hebben we per gestelde vraag de beantwoording voor u uitgewerkt.

1.

Is het college op de hoogte van het feit dat een kwart van de scholen het binnenklimaat niet op orde
heeft?
Ja, wij zijn op de hoogte dat bij een deel van de scholen het binnenklimaat niet (volledig) op orde is.

2.

Is hiernaar in de gemeente Raalte onderzoek gedaan?
Ja. Om te komen tot een eenduidig Integraal huisvestingsplan (verder IHP) Onderwijs zijn alle
schoolgebouwen individueel en in samenspraak met de schoolbesturen getoetst op aantal
kwaliteitscriteria waaronder ook het binnenklimaat.

3.

Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten, zo nee waarom niet?
Vanuit het vooronderzoek om te komen tot een IHP onderwijs is gebleken dat alle schoolgebouwen
voldoen aan de zorgplicht. Wel zijn er een aantal schoolgebouwen met een beoordeling redelijk als het
gaat om de kwaliteit van het binnenklimaat. Dit betekent dan niet dat de veiligheid in het geding is maar
wel dat het binnenklimaat aandacht heeft of zal krijgen. De verantwoordelijk hiervoor ligt bij de
schoolbesturen en dit heeft hun volle aandacht.

4.

Is het college bereid scholen te helpen die kampen met ventilatieproblemen?
De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de ventilatiesystemen.
Het college is bereid om, binnen de kaders van het IHP onderwijs, proactief mee te denken in het waar
mogelijk reduceren zo niet oplossen van ventilatieproblemen.

5.

Het rijk vergoedt 30% van de kosten van een nieuw aan te schaffen ventilatiesysteem. Is het bekend dat
scholen moeite hebben om het restant te financieren?
Ja het is bekend dat er scholen zijn die moeite hebben met het financieren.
Wanneer er vanuit het IHP onderwijs sprake is van een benodigde investering om de kwaliteit van het
ventilatiesysteem te verbeteren is het college bereid om te kijken op welke wijze er een financiële
bijdrage kan worden geleverd.

6.

Is het college bereid, om in navolging van de gemeente Amsterdam, de rijksbijdrage aan te vullen en zo
ja, in welke mate?

Naast de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), die maximaal 30% van de kosten dekt, is het zaak
dat scholen en gemeente afspraken maken over de overige 70%.
Op basis hiervan kan niet op voorhand aangegeven worden dat, en in welke mate de gemeente het restant
aanvult. Een belangrijke extra factor hierbij is dat, zoals het er nu naar uitziet, er via de Algemene Uitkering
vooralsnog geen extra rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting komen.
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