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Geadviseerd besluit
1. In samenwerking met het Rijk en de schoolbesturen op basis van 35% cofinanciering bij te dragen 
aan de verbetering van ventilatie in de schoolgebouwen.

2. De dekking van de kosten op te nemen in de voorjaarsnota 2022.

3. De cofinanciering niet in te zetten om de schoolgebouwen aardgasloos te maken.

4. De cofinanciering voor de Julianaschool (Julianastraat en de Sportlaan), onder voorbehoud van het 
besluit over de renovatie of vervangende nieuwbouw, beschikbaar te stellen.

5. Te onderzoeken hoe voor OBS Rhoon (De Overkant) aan de Hovenier de ventilatie te verbeteren is 
met een verantwoorde investering.

6. De “Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Albrandswaard 2021” vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Om de verspreiding van Covid-19 met name in scholen tegen te gaan zijn goed geventileerde lokalen 
nodig. Voor voldoende ventilatie moeten ramen en roosters open. Ook in de winter, wat zorgt voor 
lage temperaturen in de klas.

 

De ventilatiesystemen in nieuwe gebouwen zijn steeds geavanceerder geworden en niet eenvoudig te 
bedienen. Deze installaties vragen deskundig onderhoud en beheer, waardoor ventilatie van de 
scholen voor gebruikers niet meer zo simpel is.

 

Met de stijging van de buitentemperaturen en daarmee ook in de schoollokalen, is ventilatie al een 
aantal jaren onderdeel van discussie. Goede ventilatie voorkomt niet alleen verspreiding van Covid-
19, maar leerlingen presteren hierdoor ook beter en leerkrachten hebben een gezonde werkplek.

 

Arie Slob, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft in augustus 2020 het 
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld om een ‘foto’ van de staat van de 
schoolgebouwen in Nederland te maken. Op basis van dit landelijk onderzoek heeft de 
Rijksoverheid100 miljoen beschikbaar gesteld. Met deze 100 miljoen verstrekt het Rijk 30% 
cofinanciering voor het opplussen van de ventilatie naar minimaal “Frisse scholen klasse C”. Deze 
regeling is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) die per 4 januari 2021 opengesteld is.

 

De Albrandswaardse scholen hebben ook meegedaan aan het landelijk onderzoek. Het resultaat 
daarvan is dat ze voldoen aan de criteria van het bouwbesluit welke bij de bouw van toepassing was. 
Maar niet aan de “Frisse scholen klasse C”. Met de SUVIS-regeling hebben we een mogelijkheid om 
gezamenlijk met het Rijk de lucht op de scholen in Albrandswaard te verbeteren naar minimaal klasse 
C van het Programma van Eisen Frisse Scholen. Het Programma van Eisen Frisse Scholen gaat in op 
vijf thema’s die nodig zijn voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige school: energie, lucht, 
temperatuur, licht en geluid. Voor ieder thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld: klasse C 
(acceptabel), klasse B (goed) en klasse A (zeer goed). Klasse C is haalbaar bij bestaande bouw. De 
hogere niveaus kunnen met extra investeringen bij nieuwbouw gerealiseerd worden.

 

Voor alle schoolgebouwen is er een aanvraag om voor de SUVIS-regeling in aanmerking te komen 
gedaan waarvan er inmiddels 90% gehonoreerd is. Er is geen aanleiding bekend dat die laatste 
afgewezen gaat worden.

Beoogd effect
Door de huidige Covid-19 crisis is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk ventilatie is. Door de 
ventilatie op scholen te verbeteren werken we mee aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. 
Met frisse en gezonde lucht in de school, kunnen de leerlingen zich ontwikkelen en de leerkrachten 
optimaal werken. Daarbij werken we aan het preventief voorkomen van gezondheidsklachten.

Argumenten
1.1 We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid met de scholen om te zorgen voor goed 
geventileerde lokalen.
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De scholen voldoen aan het minimale wat gesteld is in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit blijkt zeker 
nu te weinig te zijn, in deze Covid-19 crisis. Het is nu bijvoorbeeld noodzakelijk de ramen open te 
houden, ook als het buiten koud is. Als gemeente hebben wij de zorg voor goede huisvesting en het 
schoolbestuur voor het onderhoud. Voor de verbetering van de ventilatie is het aanleggen van nieuwe 
voorzieningen nodig. Dit zijn grote investeringen. Schoolbesturen mogen volgens de wet niet 
investeren in gebouwen. Behalve in zaken die in de exploitatie terugverdiend worden (ledverlichting, 
zonnepanelen e.d.). Dat geldt niet voor een ventilatiesysteem. 

 

1.2 Met een cofinancieringsplafond hebben we controle over de uitgaven.

Het ministerie stelt via de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) 30% van de kosten 
beschikbaar en de schoolbesturen en gemeente ieder 35%. We stellen een maximaal cofinancierings 
bedrag vast op basis van het aantal leerlingen om de uitgaven te beheersen. Dit is dezelfde 
procentuele staffel die het ministerie hanteert. Deze is gebaseerd op de bedragen waarmee de 
scholen opgewaardeerd kunnen worden naar een “Frisse scholen klasse C”. Bij scholen met minder 
dan 250 leerlingen is de bijdrage maximaal € 175.000,= en bij 250 tot 500 leerlingen maximaal € 
245.000,=.

 

1.3 Hiermee verdelen we de kosten.

Hiermee verdelen we de resterende 70% van het benodigde budget dat overblijft na aftrek van de 
bijdrage van 30% van de SUVIS-regeling gelijk tussen schoolbestuur en gemeente. 

 

2.1 Binnen het programma Onderwijshuisvesting is er geen dekking.

De eerstvolgende mogelijkheid in de P&C cyclus om de dekking op te nemen is in de voorjaarsnota 
2022.

 

3.1 De scholen volledig van het gas af te krijgen is voor nu een stap te vroeg.

Dit is een wens van de RVKO voor de basisscholen Don Bosco en De Grote Reis. Er is hiervoor 
gemeente breed nog geen vastgesteld beleid. Daarom stellen we voor deze ontwikkeling af te 
wachten.

 

4.1 De Julianaschool Julianastraat is verouderd en financieel afgeschreven in 2026.

De plannen voor vervangende nieuwbouw of renovatie zijn echter nog in een pril stadium. Daarom 
stellen we voor, ook voor de Julianaschool een bedrag op te nemen voor cofinanciering. We willen er 
wel voor zorgen dat de school tot het moment van renovatie of vervangende nieuwbouw een goed 
leef- en leerklimaat heeft, op basis van een zorgvuldige besteding van de middelen.

 

5.1 De Overkant (OBS Rhoon) is in 2030 financieel afgeschreven. 

Het is kapitaalsvernietiging om te investeren in een gebouw dat in 2030 financieel is afgeschreven. 
We willen er wel voor zorgen dat de school tot het moment van renovatie of vervangende nieuwbouw 
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een goed leef- en leerklimaat heeft, op basis van een zorgvuldige besteding van de middelen. Zowel 
voor de gemeente als de school.

 

6.1 Het uitkeren van gelden aan het onderwijs moet in een verordening geregeld worden.

De Verordening materiele financiële gelijkstelling is voor alle uitgaven die gemeenten aan het 
onderwijs doen en die niet wettelijk verplicht zijn. Met deze verordening kan de gemeente gericht 
aanvullend financieel beleid voeren voor een bepaald onderdeel, met betrekking tot de materiele 
voorzieningen voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs, zonder dat daarop het 
automatisme van de overschrijdingsregeling van toepassing is.

Overleg gevoerd met
De schoolbesturen van het Christelijk, Openbaar en Katholiek onderwijs,

Kanttekeningen
1.1 Het onderhoud en het doen van aanpassingen aan de schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen. 

Bij het realiseren van de schoolgebouwen is het toen geldende Bouwbesluit als basis gesteld. 
Aanpassingen en verbetering aan schoolgebouwen zijn voor rekening van de schoolbesturen. Vanuit 
het oogpunt ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus vinden wij het als gemeente 
belangrijk om een financiële bijdrage te leveren voor een gezond, leef- en leerklimaat in de scholen. 
Voor nu en in de toekomst.

2.1 In de meerjaren begroting is geen ruimte voor deze uitgaven.

De kosten voor de cofinanciering zijn opgenomen in de voorjaarsnota.

 

3.1 Om de klimaatdoelen te halen is er actie nodig

Vanuit verschillende kanten wordt er aandacht gevraagd voor het feit, dat we door af te wachten de 
klimaatdoelen niet halen. Vanuit de “Energietransitie Albrandswaard” zijn er onderzoeken gaande voor 
een warmtevisie voor de gemeente Albrandswaard om van het aardgas af te gaan.

Uitvoering/vervolgstappen
Beoordeling van de aanvragen van de voorziening in het 2e en 3e kwartaal 2021.

Beschikking afgeven met de voorwaarden van de cofinanciering in het 3e kwartaal 2021.

Voorbereiden besluit met betrekking tot de Julianaschool en het onderzoek met betrekking tot De 

Overkant in het 4e kwartaal 2021.

Jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van de specifieke uitkering op grond van artikel 
17a van de financiële verhoudingswet.

Financiën

Met het bedrag dat de minister nu als cofinanciering ter beschikking stelt, wil hij dat schoolbesturen in 
samenwerking met gemeenten stappen zetten in het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. 
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Er komt in totaal € 360 miljoen subsidie beschikbaar. Daarvan is nu 100 miljoen beschikbaar gesteld 
voor het verbeteren van de ventilatie in bestaande gebouwen. Met de subsidie van € 100 miljoen wil 
de minister 30% van de kosten financieren. De overige 70% financiering moet komen van de 
verantwoordelijke van de schoolgebouwen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
overige € 260 miljoen worden eind dit jaar bekend gemaakt. Wel is bekend dat het voornamelijk op 
nieuwbouw gericht is. 

 

Bij een cofinanciering van 35% van de door de schoolbesturen ingediende verzoeken bij het ministerie 
is onze investering € 1.281.578,-. Dit leidt tot een jaarlijkse kapitaalslast van € 72.700,-. Hierbij maken 
we gebruik van dezelfde staffel en cofinancieringsplafond maken als het ministerie. Voor scholen tot 
250 leerlingen is dat maximaal € 175.000,- en vanaf 250 tot 500 leerlingen maximaal € 245.000,-.

 

De verdeling per school is verder uitgewerkt in de onderstaande tabel en in de "Notitie ventilatie op 
scholen in relatie tot SUVIS-regeling" die als bijlage toegevoegd is.

School Adres

Aangevraagd 
door 
schoolbestuu
r

Schoolbestuu
r-lijkdeel

Cofinanciering 
Rijk 30%

Cofinanciering 
Albrandswaard 
35%

Gemiddelde 
kapitaalslast  
Albrandswaard

CBS Juliana 
hfd

Julianastraat 
6 € 273.026 € 95.559 € 81.908 € 95.559 € 5.400

CBS Juliana 
dep Sportlaan 1 € 227.483 € 79.619 € 68.245 € 79.619 € 4.500

OBS Rhoon Hovenier 2 € 198.198 € 69.369 € 59.459 € 69.369 € 3.900
OBS 
Valckesteijn 
noord

Jan van 
Almondestr 
89-91

€ 150.554 € 52.694 € 45.166 € 52.694 € 3.000

CBS De 
Parel Sleedoorn 40 € 529.836 € 185.443 € 158.951 € 185.443 € 10.500

RKBS Don 
Bosco Havendam 4 € 2.375.908 € 1.920.908 € 210.000 € 245.000 € 13.900

OBS 
Valkesteijn 
zuid

Emmastraat 
44 € 195.657 € 68.480 € 58.697 € 68.480 € 3.900

CBS Het 
Lichtpunt

Binnengracht 
4 € 444.869 € 155.704 € 133.461 € 155.704 € 8.900

RKBS De 
Grote Reis

Binnengracht 
2 € 2.042.812 € 1.587.812 € 210.000 € 245.000 € 13.900

OBS 
Portland Beurs 33 € 242.030 € 84.711 € 72.609 € 84.711 € 4.800

Totaal € 1.281.578 € 72.700

Het beschikbaar stellen van de gelden aan de scholen voor de investering vindt plaats in 2022 en 
2023. Volgens planning zal er ca. € 800.000,= in 2022 worden uitgegeven en in 2023 € 481.578,= . De 
kapitaalslasten van deze uitgaven komen vervolgens ten laste van de begrotingen van respectievelijk 
2023 en 2024.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
Schoolbesturen informeren over het genomen besluit.

Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Albrandswaard 2021 publiceren.

 

 

Bijlagen
1. Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Albrandswaard 2021.pdf  
2. Beleidsregel SUVIS Albrandswaard.pdf  
3. Bijlage raadsvoorstel 295880 Notitie ventilatie op scholen irt SUVIS regeling.pdf  

 



7/13

CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
295880

Onderwerp:
Covid-19 en ventilatie op scholen

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 25 mei 2021,

BESLUIT:

1. In samenwerking met het Rijk en de schoolbesturen op basis van 35% cofinanciering bij te dragen 
aan de verbetering van ventilatie in de schoolgebouwen.

2. De dekking van de kosten op te nemen in de voorjaarsnota 2022.

3. De cofinanciering niet in te zetten om de schoolgebouwen aardgasloos te maken.

4. De cofinanciering voor de Julianaschool (Julianastraat en de Sportlaan), onder voorbehoud van het 
besluit over de renovatie of vervangende nieuwbouw, beschikbaar te stellen.

5. Te onderzoeken hoe voor OBS Rhoon (De Overkant) aan de Hovenier de ventilatie te verbeteren is 
met een verantwoorde investering.

6. De “Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Albrandswaard 2021” vast te stellen.
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VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE ALBRANDSWAARD 
2021 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. college: het college; 
b. schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 

voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school; 
c. school: school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school of 

scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet 
onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs; 

d. voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening; 
e. aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de 

verordening tijdelijk wordt aangevuld; 
f. indieningsdatum: uiterst moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende 
tijdvak moet zijn ingediend; 

g. Toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 
verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een 
aanvullende voorziening; 

h. tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor 
een voorziening wordt toegekend; 

i. subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad aan 
gewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak; 

j. feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of 
aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld; 

k. subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een 
voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling 
ontstaat. 

l. wet: de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels 
 
1. De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het 

beschikbare bedrag wordt verdeeld 
2. De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het 

college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht. 
3. Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, 

uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend. 
 
Artikel 3 Aanvullende voorziening 
1. Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening. 
2. Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende 

voorziening. 
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Artikel 4 Jaarlijks overzicht 
Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze 
verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het 
voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending. 
 
HOOFDSTUK 2 PROCEDURES 
 
Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden 
 
Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken 
Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een 
voorziening, wordt uiterlijk vier weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college. 
 
Artikel 6 
1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor 

de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing 
indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de 
aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te 
behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het 
schoolbestuur gebruik te maken van het vastgestelde formulier door het college. 

2. De aanvraag vermeldt: 
a. naam en adres van het schoolbestuur; 
b. de dagtekening; 
c. de gewenste voorziening; 
d. de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een 

school; 
e. een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria. 

3. Bij het ontbreken van één of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het 
schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de 
datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het 
schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de 
aanvraag niet te behandelen. 

 
Artikel 7 Beslissingstermijn 
1. Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten 

aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen 
twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. 

2. Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt 
uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college 
schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft hij de reden voor de 
verlenging aan. 

3. Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het 
schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

 
Artikel 8 Weigeringsgronden 
Het college weigert de voorziening in ieder geval indien: 
a. de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening; 
b. niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria; 
c. door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden. 
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Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden 
Artikel 9 Indiening aanvraag 
1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college. 
2. Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing. 
 
Artikel 10 Beslissingstermijn 
Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag of binnen zes weken na de 
verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt 
het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 
 
Artikel 11 Weigeringsgronden 
Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien: 
a. de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is; 
b. niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria. 
 
Paragraaf 2.3 Toekenning intrekking of wijziging; verbod van vervreemding 
Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling 
1. De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende 

voorziening kan inhouden: 
a feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of 
b. een subsidievaststelling. 

2. De beschikking bevat: 
a. het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend; 
b. de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren. 

3. De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts: 
a. het bedrag van de subsidie; 
b. voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur 

wordt afgelegd aan het college. 
4. De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats. 
 
Artikel 13 Nadere voorschriften 
Het college heeft de bevoegdheid nadere voorschriften te geven over de wijze waarop rekening en 
verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders over een 
subsidie welke krachtens deze verordening is verstrekt. 
 
Artikel 14 Intrekken of wijzigen beschikking; terugvordering 
Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven 
subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de wet van 
toepassing. 
1. Het college kan een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen: 

a. op grond van feiten en omstandigheden waarvan het college bij de toekenning van de 
voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning van 
de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden; 

b. indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen; 
c. indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten. 

2. De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het 
tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald. 

 
Artikel 15 Terugvordering 
Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag 
waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder 
b hebben plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar 
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gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening 
is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt. 
 
Artikel 16 Verbod tot vervreemding 
Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, 
is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van 
voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van fusie c.q. overdracht van een school. 
 
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 17 Informatieverstrekking 
Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 
 
Artikel 18 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 
In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, 
beslist het college. 
 
Artikel 19 Citeertitel: inwerkingtreding 

1. De verordening kan worden aangehaald als “Verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs Albrandswaard”. 

2. De verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft 
een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard d.d. 5 juli 
2021 
 
De raad voornoemd, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
dhr. Eelco Groenenboom   drs. Jolanda de Witte 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

- Uitvoeringsregeling voorziening voor het treffen van ventilatievoorzieningen schoolgebouwen 
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Bijlage Uitvoeringsregeling voorziening voor het treffen van ventilatievoorzieningen 
schoolgebouwen 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
gelezen het voorstel 295880 van; 18 mei 2021 
 
overwegende dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt ter uitvoering van de regeling van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691, 
houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het 
binnenklimaat in scholen, hierna te noemen SUVIS-regeling en deel uitmakend van deze 
beleidsregeling; 
 
gelet op artikel 140, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 135, vierde lid van de Wet 
op de expertisecentra en, artikel 96g, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 1, 
onderdeel f en artikel 3 van de Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente 
Albrandswaard, 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Beleidsregel SUVIS-regeling schoolgebouwen 
 
Artikel 1 Aanduiding van de voorziening 
 
De voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening financiële en materiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Albrandswaard bestaat uit een voorziening, die wordt ingezet voor 
het treffen van voorzieningen bedoeld in de SUVIS-regeling.  
 
Artikel 2 Indieningsdatum 
De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening worden ingediend vanaf het moment de 
SUVIS-regeling in werking is getreden  
 
Artikel 3 Toekenningscriteria 
a. De aanvrager is eigenaar van het schoolgebouw 
b. De voorziening moet zijn benoemd in de SUVIS-regeling 
 
Artikel 5 Wijze van toekenning van de voorziening 
1. De voorziening, als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt toegekend in de kosten bedoeld in de 

SUVIS-regeling en alleen toegekend indien het Rijk de gevraagde voorzieningen voor de 
subsidiebijdrage in aanmerking brengt. 

2. De subsidie bedraagt naast de rijkssubsidiebijdrage 50% in de kosten welke resteert na aftrek van 
die subsidiebijdrage, tot een maximum van € 175.000,- bij een aantal leerlingen kleiner dan 250 
leerlingen en bij 250 tot 500 leerlingen € 245.000. 

 
Artikel 6 Subsidieplafond 
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd 
 
Artikel 7 Overige bepalingen en verantwoording 
Op de uitvoering van deze regeling zijn de bepalingen van de SUVIS-regeling van overeenkomstige 
toepassing. Indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten waarvoor de 
specifieke uitkering wordt aangevraagd niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd of het 
schoolbestuur niet zal voldoen aan de in deze regeling opgenomen verplichtingen wordt het 
subsidiebedrag teruggevorderd.  
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en vervaldatum  
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft een 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 juli 2024, 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Albrandswaard, gehouden op ……………..  
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
dhr. Hans Cats      drs. Jolanda de Witte 
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VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE ALBRANDSWAARD 
2021 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. college: het college; 
b. schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 

voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school; 
c. school: school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school of 

scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet 
onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs; 

d. voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening; 
e. aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de 

verordening tijdelijk wordt aangevuld; 
f. indieningsdatum: uiterst moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 

verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende 
tijdvak moet zijn ingediend; 

g. Toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze 
verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een 
aanvullende voorziening; 

h. tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor 
een voorziening wordt toegekend; 

i. subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad aan 
gewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak; 

j. feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of 
aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld; 

k. subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een 
voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling 
ontstaat. 

l. wet: de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels 
 
1. De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het 

beschikbare bedrag wordt verdeeld 
2. De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het 

college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht. 
3. Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, 

uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend. 
 
Artikel 3 Aanvullende voorziening 
1. Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening. 
2. Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende 

voorziening. 
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Artikel 4 Jaarlijks overzicht 
Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze 
verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het 
voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending. 
 
HOOFDSTUK 2 PROCEDURES 
 
Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden 
 
Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken 
Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een 
voorziening, wordt uiterlijk vier weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college. 
 
Artikel 6 
1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor 

de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing 
indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de 
aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te 
behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het 
schoolbestuur gebruik te maken van het vastgestelde formulier door het college. 

2. De aanvraag vermeldt: 
a. naam en adres van het schoolbestuur; 
b. de dagtekening; 
c. de gewenste voorziening; 
d. de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een 

school; 
e. een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria. 

3. Bij het ontbreken van één of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het 
schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de 
datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het 
schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de 
aanvraag niet te behandelen. 

 
Artikel 7 Beslissingstermijn 
1. Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten 

aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen 
twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. 

2. Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt 
uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college 
schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft hij de reden voor de 
verlenging aan. 

3. Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het 
schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

 
Artikel 8 Weigeringsgronden 
Het college weigert de voorziening in ieder geval indien: 
a. de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening; 
b. niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria; 
c. door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden. 
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Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden 
Artikel 9 Indiening aanvraag 
1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college. 
2. Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing. 
 
Artikel 10 Beslissingstermijn 
Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag of binnen zes weken na de 
verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt 
het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 
 
Artikel 11 Weigeringsgronden 
Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien: 
a. de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is; 
b. niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria. 
 
Paragraaf 2.3 Toekenning intrekking of wijziging; verbod van vervreemding 
Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling 
1. De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende 

voorziening kan inhouden: 
a feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of 
b. een subsidievaststelling. 

2. De beschikking bevat: 
a. het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend; 
b. de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren. 

3. De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts: 
a. het bedrag van de subsidie; 
b. voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur 

wordt afgelegd aan het college. 
4. De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats. 
 
Artikel 13 Nadere voorschriften 
Het college heeft de bevoegdheid nadere voorschriften te geven over de wijze waarop rekening en 
verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders over een 
subsidie welke krachtens deze verordening is verstrekt. 
 
Artikel 14 Intrekken of wijzigen beschikking; terugvordering 
Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven 
subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de wet van 
toepassing. 
1. Het college kan een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen: 

a. op grond van feiten en omstandigheden waarvan het college bij de toekenning van de 
voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning van 
de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden; 

b. indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen; 
c. indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten. 

2. De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het 
tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald. 

 
Artikel 15 Terugvordering 
Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag 
waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder 
b hebben plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar 
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gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening 
is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt. 
 
Artikel 16 Verbod tot vervreemding 
Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, 
is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van 
voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van fusie c.q. overdracht van een school. 
 
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 17 Informatieverstrekking 
Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 
 
Artikel 18 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet 
In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, 
beslist het college. 
 
Artikel 19 Citeertitel: inwerkingtreding 

1. De verordening kan worden aangehaald als “Verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs Albrandswaard”. 

2. De verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft 
een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard d.d. 5 juli 
2021 
 
De raad voornoemd, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
dhr. Eelco Groenenboom   drs. Jolanda de Witte 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

- Uitvoeringsregeling voorziening voor het treffen van ventilatievoorzieningen schoolgebouwen 



Bijlage Uitvoeringsregeling voorziening voor het treffen van ventilatievoorzieningen 
schoolgebouwen 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
gelezen het voorstel 295880 van; 18 mei 2021 
 
overwegende dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt ter uitvoering van de regeling van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691, 
houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het 
binnenklimaat in scholen, hierna te noemen SUVIS-regeling en deel uitmakend van deze 
beleidsregeling; 
 
gelet op artikel 140, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 135, vierde lid van de Wet 
op de expertisecentra en, artikel 96g, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 1, 
onderdeel f en artikel 3 van de Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs gemeente 
Albrandswaard, 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Beleidsregel SUVIS-regeling schoolgebouwen 
 
Artikel 1 Aanduiding van de voorziening 
 
De voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening financiële en materiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Albrandswaard bestaat uit een voorziening, die wordt ingezet voor 
het treffen van voorzieningen bedoeld in de SUVIS-regeling.  
 
Artikel 2 Indieningsdatum 
De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening worden ingediend vanaf het moment de 
SUVIS-regeling in werking is getreden  
 
Artikel 3 Toekenningscriteria 
a. De aanvrager is eigenaar van het schoolgebouw 
b. De voorziening moet zijn benoemd in de SUVIS-regeling 
 
Artikel 5 Wijze van toekenning van de voorziening 
1. De voorziening, als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt toegekend in de kosten bedoeld in de 

SUVIS-regeling en alleen toegekend indien het Rijk de gevraagde voorzieningen voor de 
subsidiebijdrage in aanmerking brengt. 

2. De subsidie bedraagt naast de rijkssubsidiebijdrage 50% in de kosten welke resteert na aftrek van 
die subsidiebijdrage, tot een maximum van € 175.000,- bij een aantal leerlingen kleiner dan 250 
leerlingen en bij 250 tot 500 leerlingen € 245.000. 

 
Artikel 6 Subsidieplafond 
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd 
 
Artikel 7 Overige bepalingen en verantwoording 
Op de uitvoering van deze regeling zijn de bepalingen van de SUVIS-regeling van overeenkomstige 
toepassing. Indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten waarvoor de 
specifieke uitkering wordt aangevraagd niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd of het 
schoolbestuur niet zal voldoen aan de in deze regeling opgenomen verplichtingen wordt het 
subsidiebedrag teruggevorderd.  
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en vervaldatum  
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft een 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 juli 2024, 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Albrandswaard, gehouden op ……………..  
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
dhr. Hans Cats      drs. Jolanda de Witte 
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Notitie: 
 
 
Aan   : Raad Albrandswaard 
Van   : Jan Hoekman 
Datum   : 23 maart 2021 
Onderwerp  : Bijlage ventilatie op scholen irt SUVIS-regeling 
 
 
Inleiding 
Geruime tijd staat de ventilatie op scholen ter discussie. Nieuwe gebouwen zijn steeds beter 
geïsoleerd, en voorzien van geavanceerde installaties die deskundig onderhoud en beheer vragen. 
Hierdoor is ventileren lastiger, niet volledig aangepast of meegegroeid. Bij een goed binnenklimaat 
presteren leerlingen beter en hebben leerkrachten een gezonde werkplek.  
 
De relatie tussen ventilatie en de verspreiding van Covid-19 heeft de discussie weer actueel gemaakt.  
Arie Slob, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft in augustus 2020 het 
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld om een ‘foto’ van de staat van de 
schoolgebouwen in Nederland te maken. Uit dit landelijke onderzoek bij 50 % van de 
schoolgebouwen, kwam naar voren dat 11 % niet voldoet aan de bestaande normen voor 
luchtkwaliteit waarbij het uitgangspunt Bouwbesluit is. De Rijksoverheid heeft 100 miljoen beschikbaar 
gesteld voor 30% cofinanciering voor het opplussen van de ventilatie naar minimaal Frisse scholen 
klasse C. Dit is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) regeling die per 4 januari 2021 
opengesteld is. De maximale cofinanciering is op basis van het aantal leerlingen bepaald. 
 
Met de SUVIS-regeling hebben we een mogelijkheid om gezamenlijk met het Rijk de ventilatie op de 
scholen in Albrandswaard te verbeteren, naar minimaal frisse scholen klasse C. Daarnaast ligt er 
vanuit het Klimaatakkoord uit 2019 een verduurzamingsopgave voor het maatschappelijk vastgoed. 
Het doel is om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent 
voor scholen (nog) betere isolatie, een energieneutraal gebouw, geen gebruik van aardgas. Met de 
stijging van de temperatuur wordt ventilatie steeds belangrijker. Daar is bovendien veel energie voor 
nodig.  
 
In deze notitie adviseer ik hoe Albrandswaard kan bijdragen aan de verbetering van het binnenklimaat 
op de scholen. Inmiddels zijn door de gemeente voor de scholen aanvragen voor de SUVIS-regeling 
ingediend. Waarvan een aantal inmiddels 90% toegezegd is. 
 
Scholen hebben plannen voor verbetering van de ventilatie ingediend  
De drie schoolbesturen in Albrandswaard hebben onderzocht hoe ze de ventilatie kunnen verbeteren. 
Per schoolgebouw is er een plan opgesteld en ingediend. Schoolbestuur RVKO (De Grote Reis en 
Don Bosco) wil met deze subsidie ernaartoe werken om van het gas af te komen. Voor het behalen 
van de klimaatdoelen is dit zeer vooruitstrevend, maar vraagt een zeer hoge financiële bijdrage, die 
grootschalige renovatie/vervangende nieuwbouw benadert. Geadviseerd wordt om hieraan op dit 
moment gezien de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en een eventueel warmtenet 
geen medewerking te verlenen en ons alleen te richten op de ventilatie. 
 
Met het bedrag dat de minister nu als cofinanciering ter beschikking stelt, wil hij dat schoolbesturen in 
samenwerking met gemeenten stappen zetten in het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. 
Er komt in totaal € 360 miljoen subsidie beschikbaar. Daarvan is nu 100 miljoen beschikbaar gesteld 
voor het verbeteren van de ventilatie. Met de subsidie van € 100 miljoen kan 30% van de kosten 
gefinancierd worden. De overige 70% financiering moet komen van de verantwoordelijke van de 
schoolgebouwen.  
 
Bijdrage gemeente kan vanuit onderwijshuisvesting, gezondheid en duurzaamheid 
De schoolbesturen willen graag het binnenklimaat verbeteren.  Met “pappen en nathouden” van de 
huidige installaties redden de scholen het niet om gezonde leeromgeving te creëren voor onze jonge 
inwoners en de leerkrachten. Zij geven aan dat in de budgettering voor onderhoud en exploitatie van 
de scholen niet voldoende is opgenomen om aanpassingen te doen van deze omvang. De 



 

schoolbesturen kijken voor een bijdrage in de kosten naar de gemeente, vanuit de gemeente willen 
we voorstellen dat eenieder 35% bijdraagt.  
 
De gemeente kan deze uitgave doen op grond van de onderwijshuisvesting, de gezondheid van 
leerlingen en leerkrachten.  
 
Uitgaven aan het gebouw zijn volgens de wet- en regelgeving voor rekening van de schoolbesturen. 
Gemeenten kunnen ervoor kiezen een bijdrage te geven voor de verbetering van de ventilatie. Om dit 
rechtmatig te doen, moet de gemeenteraad de Verordening materiele financiële gelijkstelling 
vaststellen. Deze verordening is voor alle uitgaven die gemeenten aan het onderwijs doen, die niet 
wettelijk verplicht zijn.  
 
Een argument om de ventilatie te verbeteren is de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Met 
frisse lucht in de school kunnen zij optimaal werken en zich ontwikkelen. Zo voorkomen we 
gezondheidsklachten.  
 
Een gebouw met een goed binnenklimaat kan weer jaren mee, wat de duurzaamheid ten goede komt. 
 
Albrandswaard doet mee met 35% cofinanciering  
Bij een cofinanciering van 35% van de door de scholen ingediende verzoeken bij het Rijk is onze 
investering € 1.281.578,- wat een kapitaalslast betekend van € 72.700,-. Waarbij we van dezelfde 
staffel en cofinancieringsplafond gebruik maken als het Rijk. Voor scholen tot 250 leerlingen is dat 
maximaal € 175.000,- en vanaf 250 tot 500 leerlingen maximaal € 245.000,-. 
 

 
 
Deze investering voor de Julianaschool aan de Julianastraat wel opnemen, in afwachting tot 
het besluit vervangende nieuwbouw 
We verwachten de komende jaren vervangende nieuwbouw van de Julianaschool voor het gebouw 
aan de Julianastraat. Investeren in het huidige gebouw zou kapitaalsvernietiging zijn. Geadviseerd 
wordt om een visie voor nieuwbouw te ontwikkelen. Gezien het feit dat er nog geen besluiten zijn 
genomen deze aanvraag wel opnemen. Gaan we voor nieuwbouw dan is het de verwachting dat de 
volgende tranche van deze subsidie voor nieuwbouw ingezet mag worden. Daar kunnen we dan 
gebruik van maken.  
 
We doen onderzoek naar verbetering van de ventilatie tegen lage kosten bij De Overkant aan 
de Hovenier 
Het schoolgebouw van OBS De Overkant aan de Hovenier is over 9 jaar financieel afgeschreven. Het 
advies is om zo min mogelijk te investeren in het huidige gebouw. En om samen met het 
schoolbestuur te onderzoeken hoe de ventilatie tot het moment van nieuwbouw of renovatie verbeterd 
kan worden.  
 
De jaarlijkse kapitaalslast wordt dan € 72.700 
De totale investering is € 1.281.578 als we de resterende 70% voor 50-50 als cofinanciering aan de 
scholen beschikbaar stellen. Bij een afschrijving van 20 jaar is de jaarlijkse kapitaalslast € 72.700.  
 
JH210323 

School Adres Aangevraagd 

door 

schoolbestuur

Schoolbestuur

lijk deel

cofinanciering 

Rijk 30%

cofinanciering 

Albrandswaard 

35%

Gemiddelde 

kapitaalslast 

Albrandswaard

CBS Julianaschool hfd Julianastraat € 273.026 € 95.559 € 81.908 € 95.559 € 5.400

OBS Rhoon Hovenier 2 € 198.198 € 69.369 € 59.459 € 69.369 € 3.900

OBS Valckesteyn noord Jan van Almondestraat 89-91 € 150.554 € 52.694 € 45.166 € 52.694 € 3.000

CBS Julianaschool Sportlaan 1 € 227.483 € 79.619 € 68.245 € 79.619 € 4.500

CBS De Parel Sleedoorn 40 € 529.836 € 185.443 € 158.951 € 185.443 € 10.500

RKBS Don Bosco Havendam 4 € 2.375.908 € 1.920.908 € 210.000 € 245.000 € 13.900

OBS Valckesteyn zuid Emmastraat 44 € 195.657 € 68.480 € 58.697 € 68.480 € 3.900

CBS Het Lichtpunt Binnengracht 4 € 444.869 € 155.704 € 133.461 € 155.704 € 8.900

RKBS De Grote Reis Binnengracht 2 € 2.042.812 € 1.587.812 € 210.000 € 245.000 € 13.900

OBS Portland Beurs 33 € 242.030 € 84.711 € 72.609 € 84.711 € 4.800

€ 1.281.578 € 72.700
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