Onderwerp : Aanvullende art. 34 vragen over Ventilatie op scholen
 Vraag 2 Kan het college aangeven wat precies de definitie van hulpteams is en op welke

wijze er gebruik van gemaakt wordt.
o
Is het college ervan op de hoogte dat Ruimte-OK ook voor hulp en advies van
gemeenten is en niet alleen schoolbesturen?
o
Maakt de gemeente zelf ook gebruik van de adviezen en hulp van Ruimte-OK? Zo ja,
op welke manier? Zo niet, overweeg het college hier gebruik van te maken?

 Vraag 3 antwoord: In algemene zin hebben scholen in Nederland problemen met

ventilatie, ook in Vlissingen. Dat is vooral in de Covid-periode nog versterkt. Een exact
beeld hebben wij hier niet van.
o
Als er geen inventarisatie is over hoe het staat met ventilatie van schoolgebouwen,
wordt dit nog opgepakt? Zo ja, door wie en hoe?

 Vraag 4 antwoord: De verantwoordelijkheid voor ventilatieproblemen in schoolgebouwen

ligt primair bij de schoolbesturen. De door de minister ingezette acties zijn ook ingericht
op de schoolbesturen. Gezien echter het bang van goede ventilatie voor leerlingen en
leerkrachten en de gedeelde totale huisvestingsver antwoordelijkheidid heeft de
gemeente in het Strategisch huisvestingsplan 2020-2039 de ‘maatregel binnenklimaat’
geïntroduceerd. Dat maakt het mogelijk, zij het beperkt, mee te investeren in
binnenklimaat maatregelen.
o
De vraag was: op welke termijn denkt de gemeente de problemen op te lossen.
 Is de oplossing dan ‘de maatregel binnenklimaat’?
 Wordt dit geëvalueerd? Wat houdt ‘de maatregel binnenklimaat’ in?
 Is ‘de maatregel binnenklimaat’ een adequaat actieplan luchtverversing? Is er een
adequaat actieplan luchtverversing in onze gemeente? Zo niet, overweegt het
college om hier mee aan de slag te gaan? Zo niet, wat is de reden hiervan? Zo ja,
kunt u de raad hierover informeren?

 Vraag 5: Het college geeft aan dat de schoolbesturen hebben aangegeven met de door

hen ontvangen rijksmiddelen in alle klassen een CO2 meter te hebben geïnstalleerd.
o
Volgens onze bronnen klopt deze informatie niet wanneer het gaat om basisscholen.
o
Wordt dit gecontroleerd? Zo niet, wie is hier verantwoordelijk voor?
o
Hebben de schoolbesturen van alleen het voortgezet onderwijs dit aangegeven, of
ook de basisscholen?

