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Informatieverstrekking stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)
Geachte raadsleden,
Inleiding
Op 18 mei 2021 hebben wij besloten in het kader van de SUVIS een bedrag van € 394.868
aan te vragen. Het doel van de aanvraag is de ventilatie in bestaande scholen in Vlissingen
te verbeteren. Een goede ventilatie en klimaatbeheersing zorgt voor betere leerprestaties
van scholieren. Met deze aanvraag kunnen wij niet alle ventilatie en klimaatproblemen
verhelpen. Daar is meer voor nodig. Dit is een stap in de goede richting.
De SUVIS regeling
De SUVIS regeling is een rijksuitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van
bestaande schoolgebouwen te verbeteren. In aanmerking komen bouw- en installatiekosten.
Op basis van de regeling komt 30% van de aanvraag ten laste van de rijksoverheid. Voor de
resterende 70% van de aanvraag moet de gemeente een andere dekking vinden. Wij
hebben afgesproken dat de schoolbesturen en de gemeente ieder de helft, dus 35% voor
hun rekening nemen. Ook hebben we afgesproken dat de schoolbesturen met aanvragen
komen. Dat hebben ze gedaan.
Kanttekening
De eerste tranche van de SUVIS regeling van € 100.000.000 is landelijk bezien overtekend
met ongeveer 10%. Dat wil zeggen dat er voor een bedrag van ruim € 110.000.000 is
aangevraagd. Toch doen we de aanvraag omdat de kans is aanwezig dat het Rijk het
plafond van de regeling verhoogt.
De financiën
Indien het rijk onze aanvraag goedkeurt bedragen de investeringen die ten laste van de
gemeente komen € 138.204, zijnde 35% van het totale bedrag van € 394.868. De jaarlijkse
kapitaallasten zijn berekend door uit te gaan van een afschrijving in 10 jaar en een rente van
1,5%. De jaarlasten bedragen € 15.893 (rente 1,5% * € 138.204 per jaar en afschrijving 10%
* 138.204). De kapitaallasten brengen wij ten laste van het budget huisvesting primair
onderwijs.
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Afsluiting
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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