
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 ,

BESLUIT:
vast te stellen de Beleidsregel SUVIS-regeling schoolgebouwen

Artikel 1 /Unduiding van de vooräening

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
SUVtS-regeling in werking is getreden

Artikel 3 Toekenningwtteria

a. De aanvrager is eigenaar van het schoolgebouw
b. De voorziening moet zijn benoemd in de SUVIS-regeling

/Vtikel 5 VUjze van tDekenning van de vooräening

1.

2.

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.
De subsidie bedraagt naast de rijkssubsidiebijdrage 50% in de kosten wetke resteert na aftrek van
die subsidiebijdrage, tot een maximum van € 1 75.000,- bij een aantal leerlingen kleiner dan 250
leerlingen en bij 250 tot 500 leerlingen € 245.000

Artikel 6 Sub$idiephfond
Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd

Artikel 7 Overige bepalingen en vemntvwording
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 6 juli 2021
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