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MOTIE 43 van 2020
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1, Reglement van Orde
een motie met als onderwerp Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Velsen 2021-2036
indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rxxx, behorende bij agendapunt 8
van de raadsvergadering van 26 november 2020.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
- in het Integraal Onderwijshuisvestingsplan Velsen 2021-2036 accenten zijn gelegd op
onder andere een gezond binnenklimaat en het verduurzamen van de gebouwen;
- het buitenklimaat in de IJmond van een zorgelijke kwaliteit is waardoor de leefomgeving
zwaar belast wordt;
- mede om die reden het van groot belang is dat binnen de schoolgebouwen het klimaat
gezond is;
- meerdere fracties hebben uitgesproken om hoge prioriteit te stellen aan een gezond
binnenklimaat van de schoolgebouwen en gymnastiekzalen;
- de schoolbesturen zelf moeten zorgen voor een gezond binnenklimaat en voor eventuele
subsidie bij het Rijk kunnen aankloppen.
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
- de urgentie uitgesproken moet worden om uitvoering te geven aan een gezond
binnenklimaat, zeker nu met de heersende pandemie;
- de strekkingsduur van het plan tot en met 2036 vraagt om de vinger aan de pols te
houden en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen op deze urgentie;
En verzoekt het college:
- er op toe te zien en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen, dat daadwerkelijk
prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen.
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Toelichting:
Het is belangrijk dat onze schoolgaande jongeren verkeren in een gezond binnenklimaat op
school en gymzalen. De gemeente rekent dit samen met de schoolbesturen tot ieders
verantwoordelijkheid. Uit de evaluatie komt naar voren, dat er schoolgebouwen zijn, die
onvoldoende scoren op de kwaliteit van het binnenklimaat. Zeker nu wij in een langdurige
pandemie verkeren, is het hebben van o.a. een schone luchtcirculatie een urgente zaak
geworden. Dat vindt ook de Rijksoverheid en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Het is aan
de schoolbesturen om deze subsidie aan te vragen.

