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Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*. 
 

Naam en fractie: Marlene Potjer, VVD 

Datum indiening: 6 september 2021 

Datum antwoord: 9 september 2021 

Onderwerp: Binnenklimaat scholen en gymzalen 

 

Is het mogelijk beantwoording voor de raad van 15 september a.s. te ontvangen? 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de onderbouwing van het raadsvoorstel 21933643 Gooilandschool gymzaal en binnenklimaat : 

“2.1 Een aantal scholen die als oplossingsrichting ‘in stand houden’ hebben staan voor hun schoolgebouwen in het IHP, zouden op 
dezelfde wijze gemotiveerd een aanvraag kunnen indienen. Het uitgangspunt in het IHP is dat de schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het verbeteren van het binnenklimaat. Wanneer een bestuur toch bij de gemeente 
aanklopt, denken we mee over mogelijke oplossingen, dat hoeft niet dezelfde oplossing te zijn als voor de Gooilandschool.  

werden wij getriggerd door de formulering. U omschrijft hierin dat de scholen die als oplossingsrichting ‘in stand houden’ 
hebben, zelf bij de gemeente moeten aankloppen om een subsidieaanvraag te doen bij de gemeente, naast de SUVIS-
regeling (Specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen). 

Vraag 1 
a) Wat is de reden dat de gemeente wil voorzien in een eigen steunvoorziening voor het binnenklimaat van scholen naast de 

landelijke SUVIS-regeling die hiervoor is bedoeld? 
b) Wat zijn de criteria voor toekenning vanwege de gemeente? 
c) Is er een risico op ongelijke behandeling van ene t.o.v. de andere school bij steunverlening vanuit de gemeente? 
 
Antwoord 

a) De aanvraag waarnaar verwezen wordt betreft de algemene aanvraag onderwijshuisvesting. Wij voorzien niet in een 
eigen steunvoorziening voor het binnenklimaat.  

b) Zie 1a, dit is niet van toepassing. 
c) De Gooilandschool heeft een aanvraag onderwijshuisvesting gedaan. Wij stellen voor een deel van de kosten voor de 

verbetering van de luchtkwaliteit te betalen uit het renovatiebudget waar de school in 2033 aanspraak op kan maken. 
Deze investering wordt in ons voorstel naar voren gehaald. Er is dus geen sprake van ongelijke behandeling. 

 
Vraag 2 
Zijn er andere scholen geweest die een aanvraag voor subsidie hebben gedaan, en hoe zijn die beoordeeld (toe- of 
afgewezen, of verwezen naar SUVIS)? 
 
Antwoord 
Zie antwoord 1a. Er is geen sprake van een subsidie vanuit de gemeente. We hebben tot nu toe voor een aantal scholen een 
SUVIS-aanvraag ingediend (scholen kunnen deze niet zelf indienen), waarvan enkele zijn toegewezen (Hoeksteen, Gooiland, 
Rehoboth). De aanvragen voor de KMS (beide locaties) zijn afgewezen. 
 
Vraag 3 
Op welke wijze worden scholen geïnformeerd over de subsidiemogelijkheid van de gemeente?  
 
Antwoord 
Zie antwoord 1a. Er is geen sprake van een subsidie vanuit de gemeente. 
 
Vraag 4 
U schrijft verder dat ‘De bekostiging van het onderhoud en aanpassen van de lokalen bewegingsonderwijs valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente’ en verder: ‘We zijn voornemens een plan voor gymzalen op te stellen, vergelijkbaar aan 
het IHP voor schoolgebouwen, om beter te kunnen anticiperen op dit soort investeringen. Deze investering voor de gymzaal van de 
Gooilandschool is nu noodzakelijk en kan niet wachten op dit plan’.  

a. Wat is de reden dat specifiek de Gooilandschool wordt aangepakt i.p.v. een integraal plan voor alle gymzalen waarvoor 
de gemeente zegt verantwoordelijkheid te dragen? 

b. Zijn NPO gelden ook aan te wenden voor dit doel? 
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c. Wanneer kunnen we een IHP van de gymzalen verwachten m.b.t. 

‘onderhoud en investeringen in het bewegingsonderwijs’ 

 
Antwoord 

a) Andere gymzalen binnen de gemeente zijn enkele jaren terug al aangepakt. De gymzaal bij de Gooilandschool is 
toen per abuis buiten beschouwing gebleven. Er is sprake van achterstallig onderhoud, waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is. Dit is de reden dat we de gymzaal van de Gooilandschool nu willen aanpakken. Het integraal 
plan dat we voornemens zijn op te stellen, heeft als doel niet meer voor dit soort ongeplande investeringen te komen 
te staan. 

b) Het is nu nog onbekend of de NPO-gelden ook aan huisvesting besteed mogen worden, we verwachten binnen 
afzienbare tijd hierover duidelijkheid van de nationale overheid. 

c) Wij verwachten in 2022-2023 het IHP voor gymzalen op te kunnen stellen.  


