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Onderwerp : ventilatie en verspreiding Covid 19 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 17 augustus 2020 heeft de fractie van Kies Lokaal de volgende vragen aan het college 
gesteld.  
 
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  heeft aan het 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aantal vragen voorgelegd over 
ventilatie en COVID-19. 
Deze zijn door het RIVM beantwoord in het document: 
‘Beantwoording vragen met betrekking tot ventilatie op verzoek van het ministerie van VWS’ 
 
Is het college op de hoogte van dit document ?  
 
Vraag 1: 
Zo ja, worden de conclusies/adviezen in genoemd document toegepast op het gemeentelijk 
vastgoed in onze gemeente en dan met name de scholen en op welke wijze? 
 
Antwoord 1: 

Het college is op de hoogte van dit document. De conclusies/adviezen uit dat document 
worden waar mogelijk toegepast voor gemeentelijke gebouwen.. Schoolgebouwen zijn, op 
die aan het Zakedijkje na, juridisch eigendom van de betreffende schoolbesturen. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud, waar ventilatie onder valt. Het pand aan het Zakedijkje 
huurt de gemeente van Kennemer Wonen en stelt dat onder andere beschikbaar aan 2 
basisscholen. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor het onderhoud, waar 
ventilatie onder valt.  
De scholen dienen vóór 1 oktober 2020 via de GGD aan het Ministerie van OC&W te 
rapporteren hoe de onderhoudssituatie is. Daarna zal de minister  van OC&W een standpunt 
innemen. 
 
Vraag 2: 

Zo nee, gaat u nu dit document bij u bekend is de conclusies/adviezen toepassen op het 
gemeentelijk vastgoed in onze gemeente en dan met name de scholen en op welke wijze ? 
 



 

 

Antwoord 2: 

Zie antwoord vraag 1. 
 
Vraag 3: 

Zo nee, gaat u nu dit document bij u bekend is de conclusies/adviezen toepassen op het 
gemeentelijk vastgoed in onze gemeente en dan met name de scholen en op welke wijze ? 
 
Antwoord 3: 
Het college zal, nadat de minister van OC&W zijn standpunt heeft bepaald, beoordelen of er 
voor de gemeente een taak is. 
 
Vraag 4: 
Kan het college aangeven welk vastgoed niet kan voldoen aan de conclusies/  adviezen 
waardoor deze gesloten dienen te blijven. Dit om te voorkomen dat Covid-19 zich verspreidt 
op een niet gewenste manier. 
 
Antwoord 4: 
Het college heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven te onderzoeken wat er moet 
gebeuren om het gemeentelijk vastgoed Covid 19-proof te laten zijn. Zodra daar duidelijkheid 
over is, wordt de raad geinformeerd. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hans Hinke, Beleidsmedewerker 
maatschappelijk vastgoed van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 
7335. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit03078 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
1  

 


