De Gemeenteraad van Wijchen
Is de ventilatie op orde in scholen, wijkcentra en
dorpshuizen en andere gemeentelijke gebouwen?

Schriftelijke vraag van de fractie van D66
Ingediend: 10 augustus 2021
Aanleiding:
Tijdens de Coronacrisis is ventilatie lang een onderbelicht onderdeel geweest in Nederland,
ook vergeleken met ander landen. “Ventilatie ver onder de norm”, kopte NRC op 28 juli
2021 op de voorpagina boven een artikel waaruit zelfs bleek dat Nederland “volgens
deskundigen op een onverantwoorde manier de ventilatieregels in de horeca [heeft]
versoepeld. De nieuwe normen liggen nu ver onder de norm die de
Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van het coronavirus adviseert.” In België
moeten horecazaken vanaf 1 juli verplicht een CO2 meter hebben, want hoe slechter de
ventilatie, hoe groter de kans op coronabesmetting via aerosolen.
Ook bij thuiswerken is ventileren steeds meer een speerpunt. Wetenschappers hebben
demissionair premier Rutte onlangs opgeroepen om ventilatie veel serieuzer te nemen als
maatregel tegen de verspreiding van corona. Zij pleiten ook om, net als het advies is in
België, in elke ruimte CO2-meters op te hangen. Die meten niet de aanwezigheid of de
afwezigheid van het virus, maar wel de kwaliteit van de hoeveelheid verse lucht.
Na de zomervakantie gaan de scholen weer open. Op 22-12-2020 hield de
Gezondheidsraad een werkconferentie over scholen. Daarbij is ook gepleit voor veel meer
aandacht voor ventilatie op scholen. Ook daar worden CO2-meters genoemd als belangrijk
instrument voor het beoordelen van de ventilatie in schoollokalen, om te signaleren dat er
meer moet worden gelucht of dat de ruimte beter tijdelijk kan worden verlaten. Ook is het
een nuttig hulpmiddel om leerkrachten bewust te maken van het belang van ventilatie en
hun eigen aandeel daarin.
Vragen:
1. Heeft de gemeente Wijchen al speciale protocollen voor het ventileren?
2. Kan de gemeente garanderen dat alle kinderen in Wijchen veilig naar school
kunnen als het gaat om ventileren?
3. In hoeverre ziet het college zich, ook in relatie tot Kans en Kleur en besturen van
voortgezet onderwijs, als verantwoordelijk voor de ventilatie en het plaatsen van
CO2-meters in klaslokalen?
4. Voor welke gebouwen naast scholen hanteert de gemeente regels en toezicht voor
ventilatie? Geldt dat voor alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
wijkcentra, dorpshuizen, sportzalen, ’t Mozaïek, het gemeentehuis etcetera? Geldt
dat ook voor gebouwen waarvoor de gemeente niet direct verantwoordelijk is,
zoals clubhuizen/sportkantines?
5. Werkt Wijchen al met CO2-meters? Is er een lijst van locaties met CO2-meters?
Wat zijn de ervaringen?
6. Is er een adequaat actieplan luchtverversing en kunt u de raad daarover
informeren?
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