
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

  

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

Naam en fractie: Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 22 maart 2022 

Datum antwoord: 12 april 2022 

Onderwerp: IHP gymzalen 

 

Inleiding 
In de media stond vorige week een bericht over de slechte staat van de gymzaal van de Juliana Kwartellaan. Het GDP heeft 
hierover ook al enkele schriftelijke vragen gesteld. 
Vorig jaar hebben wij hier in het kader van de stand van zaken IHP en ventilatiesystemen nav Corona ook al vragen over 
gesteld, maar dan over de staat en het onderhoud van de gymzalen in het algemeen. U heeft toen aangegeven dat u hier 
begin 2022 op terug zou komen met een “IHP gymzalen”. 
 
Vraag 1 
Is het mogelijk dit meteen mee te nemen tijdens het thema uur IHP in april, zodat voor alle raadsleden duidelijk is wat de 
stand van zaken is rondom de huisvesting, maar ook omtrent het onderhoud van de gymzalen en wat dit voor consequenties 
voor de begroting in de komende jaren zal zijn? 
 
Antwoord 
De gymzalen maken geen onderdeel uit van het IHP. Het is daarom helaas niet mogelijk het IHP voor gymzalen ook te 
behandelen in het beoogde thema-uur, omdat daarvoor nog verdere informatie en uitwerking nodig is. We hopen in 2022 
met het IHP voor gymzalen stappen te zetten. Dit zal mede bepaald worden door de prioriteitstelling op de vele vraagstukken 
in het kader van onderwijshuisvesting en de daarvoor beschikbare capaciteit en middelen. Wij infomeren de raad als het IHP 
voor gymzalen vorm krijgt. 
 
Vraag 2 

a. Vanuit het rijk zijn door Corona middelen ook aan de gemeenten toebedeeld. Kunt u hier een deel van inzetten op 
het luchtventilatiesysteem van deze gymzalen? Immers dit bevordert de gezondheid tijdens het sporten, voor jong 
en oud. 

b. Indien u dit niet kunt, dan zouden we graag een overzicht ontvangen wat u als gemeente gedaan hebt of gaat doen 
met de middelen die u vanuit het rijk heeft gekregen. Scholen moeten verantwoorden wat ze met de beschikbare 
gelden doen/ gedaan hebben, maar de gemeente zal dit ook moeten doen en wij worden hierover graag 
geïnformeerd. 
 

Antwoord 
 
2a. 
De middelen die door het rijk voor Corona zijn toebedeeld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn bedoeld 
om in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en 
andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te 
helpen stimuleren. Investeringen in gebouwen behoren daar helaas niet toe. 
2b. 
In het actieplan Nationaal Programma Onderwijs Gooise Meren staat omschreven waar de NPO-middelen voor worden 
ingezet, dit gaat bijvoorbeeld om middelen voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het organiseren van de Verlengde 
Schooldag en het bieden van huiswerkbegeleiding. Het actieplan is op 8 december 2021 met de raad gedeeld (2350337 RM 
actieplan nationaal programma onderwijs).  
 
 
 


