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MOTIE DUURZAME SCHOLEN

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 6 november
2015;
gehoord de beraadslaging over de begroting 2016;
Overwegende dat
per 1 januari wetswijzigingen hebben geleid tot een gewijzigde
'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' voor scholen in het
primair en voortgezet onderwijs;
- de reserve onderwijshuisvesting van de gemeente hierdoor vrij valt;
- dat daarmee de onderhoudsplicht ten aanzien van schoolgebouwen
ophoudt te bestaan voor de gemeente, maar de zorgplicht blijft bestaan;
het overleg met de schoolbesturen over de verordening
onderwijshuisvesting nog moet worden afgerond;
in het coalitieakkoord staat dat de gemeente een duurzame gemeente wit
zijn;
dat binnen Heemstede uitdagingen liggen voor verduurzaming van
gebouwen in de publieke sfeer;
een uitdagend, groen en gezond schoolplein kinderen stimuleert om te
bewegen en ziekte en schoolverzuim voorkomt
(www.groeneschoopleinen.n1 of www.gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/gezonde-schoolpleinen);
- een groener schoolplein bijdraagt aan het groene karakter van
Heemstede;
aandacht voor duurzaamheid en toepassing van duurzaamheidsprincipes in
het schoolgebouw bijdraagt aan de bewustwording van kinderen;
Het ‘voorzien in en bevorderen van groen' een van de kerntaken is uit de
visie 'Doorkijk Heemstede 2025', die bouwstenen biedt voor toekomstige
beleidsontwikkelingen;
-

Van mening:
- dat duurzaamheid in de onderwijsomgeving noodzakelijk is en daarnaast
een voorbeeldwerking heeft;
Van oordeel:
- dat het college een zorgplicht heeft naar de schoolbesturen;
Verzoekt het college:

-

de basisscholen uit te nodigen te komen met een plan voor het schoolplein
en/of gebouw op het gebied van duurzaamheid;
hiervoor een totaal van 10% uit de vrijvallende reserve beschikbaar te
stellen;

een maximum van 20.000 euro per basisschool in het vooruitzicht te
stellen met dien verstande dat de totale bijdrage per school van de
gemeente niet meer dan 80 procent bedraagt.
Het opstellen van de plannen desgewenst ambtelijk te laten begeleiden;
En gaat over tot de orde van de dag.
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