
 

 

Amendement: De klus afmaken 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022,  

In beraadslaging over de Bestuursrapportage 2022, 

Constaterende dat:  

• Het college de Bestuursrapportage 2022 aan de gemeenteraad voorlegt om vast te stellen; 

• Op blz. 28 van de Bestuursrapportage 2022 het college voorstelt het gereserveerde bedrag van            
€ 350.000 voor ventilatie schoolgebouwen hiervoor niet langer beschikbaar te houden; 

• De onderbouwing voor dit voorstel is dat deze middelen niet meer in 2022 kunnen worden ingezet 
omdat de voorbereidingstijd en leveringstijd die er nodig zijn voor de benodigde installaties langer zijn 
en de uitvoering alleen in de schoolvakanties kan plaatsvinden; 

• Aanvullend geeft het college in de commissie Bestuur op 3 november 2022 aan dat er voor de 
ventilatie van schoolgebouwen al subsidies van het Rijk beschikbaar zijn. 

 
Overwegende dat:  

• De door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie voor het verbeteren van de ventilatie in scholen 
(SUVIS) is door schoolbesturen in de gemeente Haarlem aangevraagd en toegekend voor € 3,1 
miljoen, maar is niet toereikend; 

• De ‘Maatwerkregeling ventilatie op scholen’ die vanaf juli 2022 van kracht is, tot maximaal 60% van de 
bouw- en installatiekosten gaat; 

• Op 25 oktober 2022 het college een financieringsverzoek van Dunamare voor het verbeteren van de 
ventilatie van een drietal scholen heeft afgewezen; 

• Goede ventilatie belangrijk is voor een goed binnenklimaat op scholen; 

• De kans groot is dat de € 350.000 een andere bestemming krijgt dan ventilatie van scholen indien het 
geld niet langer hiervoor wordt gereserveerd. 

 
 

Besluit 

• De alinea “ventilatie schoolgebouwen” op blz 28 van de bestuursrapportage te schrappen.  
 
En verzoekt het college: 

• Met schoolbesturen spoedig in gesprek te gaan en afspraken te maken voor de effectieve en 
gelijke besteding door schoolbesturen van de gereserveerde middelen in de reserve 
steunmaatregelen corona voor ventilatie schoolgebouwen.   

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
CDA Haarlem   
 

 


