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De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
bijeen op 13 januari 2022. 

Constaterend dat:
• Zeker in deze tijden, het van groot belang is dat kinderen in een gezonde 

en dus goed geventileerde omgeving lessen kunnen volgen.
•  Recent onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat ventileren helpt om 

besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken.
• Gemeenten vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nieuwe 

aanvragen kunnen indienen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in 
Scholen (SUViS) waarvoor € 100 miljoen beschikbaar is gesteld voor het 
verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen.

• Via de SUViS-regeling het rijk maximaal 30% financiert van de totale 
kosten voor het verbeteren van de ventilatie. 

• Voor de overige 70% in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk is. 
• Het aanbrengen van een ventilatiesysteem bij benadering € 25.000 per 

klaslokaal kost. Voor een groot schoolgebouw zou dat leiden tot een 
investering van ruim € 600.000 voor een kleinere school is een investering 
van ruim € 300.000 vereist.

• Deze installaties ook extra exploitatiekosten vergen zoals onderhoud en 
energie.

• De PO-Raad en de VO-raad samen met de VNG minister Slob eerder 
hebben laten weten dat het voor zowel schoolbesturen als gemeenten 
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lastig is, zo niet onmogelijk, om de benodigde 70% uit eigen financiering 
op te brengen.

• De landelijke subsidieregeling kortom onvoldoende mogelijkheden biedt
voor het grootschalig verbeteren van het binnenklimaat. Hetgeen op tal
van plekken in het land inmiddels is vastgesteld en geconcludeerd.

• Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder
ventilatie, het noodzakelijk is om stappen te zetten voor
kwaliteitsverbetering en verduurzaming van schoolgebouwen.

• Gemeenten wel bereid willend zijn, maar dat het subcluster
onderwijshuisvesting van het gemeentefonds op dit onderdeel achterblijft.

Draagt het VNG bestuur op met hoge prioriteit met het kabinet en parlement in 
gesprek te gaan over financiële maatregelen passend bij de gestelde 
subsidievoorwaarden en de brede klimaatdoelen die gesteld zijn, zodat gemeenten 
in overleg met het onderwijs op een verantwoorde manier uitvoering kunnen 
geven aan de te nemen stappen voor frissere en duurzamere schoolgebouwen.

En gaat over op de orde van de dag. 

Namens gemeente Kerkrade, 

Het College, De secretaris,

dr. T.P. Dassen Housen R.M.J.S. Stijns
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