
Financiële bijlage 
 
Frisse scholen  
De kosten van de genoemde maatregelen aan De Blokkendoos, De Lage Weijkens en De 
Kinderboom komen deels voor rekening van schoolbestuur Leerrijk! en deels voor rekening van de 
gemeente. Over de onderlinge verdeling hiervan maakten we in het verleden reeds afspraken. Het 
schoolbestuur draagt zelf volledig de kosten voor de investeringen in de installaties. De kosten van de 
bouwkundige investeringen vergoedt de gemeente aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur draagt 
zorg voor de volledige verbouwing, zowel voor het bouwkundig gedeelte als voor de installaties. 
 
SUVIS (Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (C32) 
We vroegen op 4 januari 2021 in het kader van de SUVIS-regeling subsidie aan voor de investeringen 
in drie scholen. De aanvraag is toegekend en als voorschot uitbetaald aan de gemeente door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor totaal € 500.184,60. We ontvingen drie 
Verleningsbesluiten met datum 27 januari 2021:   
 

School Beschikking nummer Datum Project 
Startdatum 

Project 
Einddatum 

Bedrag 
voorschot 
subsidie 

De Lage Weijkens SUVIS21-00744171 27-01-2021 01-02-2021 31-12-2021 € 142.251.00 

De Blokkendoos SUVIS21-00744273 27-01-2021 01-02-2021 30-09-2022 € 210.000,00 

De Kinderboom SUVIS21-00744422 27-01-2021 01-02-2021 31-12-2021 € 147.933,60 

 
Deze bedragen zijn als voorschot verleend en in de subsidiebeschikkingen staan de voorwaarden 
voor definitieve toekenning van de subsidie. Deze voorwaarden gelden onverminderd voor Stichting 
Leerrijk. In geval van terugvordering van (een deel) van de toegekende subsidie door RVO wordt het 
aandeel hierin van Stichting Leerrijk door de gemeente teruggevorderd. 
 
Buro Van Draeckeburgh begeleidde de gemeente bij de subsidieaanvraag. Hiervoor berekent zij een 
vergoeding. Deze komt (op basis van de laatste informatie) uit op een bedrag van € 35.000 (ex. BTW). 
De BTW is voor de gemeente noch compensabel via het BTW compensatiefonds noch via de 
belastingdienst. Dit bedrag dienen we dus te verhogen met BTW. 
De kosten voor de subsidieaanvraag worden verdeeld tussen de gemeente en het schoolbestuur naar 
rato van het bedrag van de investering in de schoolgebouwen van totaal € 1.956.398,70. 
Omdat de subsidie is toegekend per schoolgebouw wordt deze subsidie ook per schoolgebouw 
verdeeld tussen het schoolbestuur en de gemeente naar rato van de investering in betreffend 
schoolgebouw. 
 

 
 
Wat wordt uitbetaald aan het schoolbestuur?  
 

1. Aan het schoolbestuur Stichting Leerrijk wordt € 205.652,79, betaald. Dit is hun aandeel in de 
subsidie voor de investering in installaties;  

2. Aan het schoolbestuur wordt tevens het bedrag van € 1.166.300,- betaald. Dit is het bruto 
bedrag van de investering in het bouwkundig gedeelte van de drie schoolgebouwen; 

3. Het schoolbestuur draagt voor een bedrag van (voorlopig) € 14.134,88 bij aan de kosten voor 
de subsidieaanvraag door Buro Draeckeburgh; 

4. Het uiteindelijk door de gemeente Loon op Zand te betalen bedrag aan het schoolbestuur 
komt hiermee uit op € 1.357.817,92. In overleg met het schoolbestuur kan betaling in 
termijnen plaatsvinden. 

 

Subsidie Percentage Netto Aandeel Aandeel Gemeente Leerrijk Netto te betalen

van Gemeente Leerijk Bouwkundig Installaties aan

totale subsidie subsidie subsidie subsidie bruto investering bruto investering Leerrijk

Lage Weijkens 142.251,00€    28,4% 142.251,00€     72.224,92€     70.026,08€     240.750,00€        233.420,50€          310.776,08€      
Blokkendoos 210.000,00€    42,0% 210.000,00€     134.031,44€   75.968,56€     631.300,00€        357.818,70€          707.268,56€      
Kinderboom 147.933,60€    29,6% 147.933,60€     88.275,45€     59.658,15€     294.250,00€        198.859,50€          353.908,15€      

Totaal subsidie 500.184,60€    100,0% 500.184,60€     294.531,81€   205.652,79€  1.166.300,00€     790.098,70€          1.371.952,79€   
59% 41% 60% 40%

Vergoeding 35.000,00€      voorlopig Subsidieaanvraag -14.134,88€       

500.184,60€    1.357.817,92€   



Wat moet worden beschikt? 
 

1. Een beschikking van € 500.184,60, zijnde het totale bedrag van de ontvangen subsidie in het 
kader van SUVIS21 (Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (C32); 

2. Een beschikking van € 857.633.32, zijnde het bruto investeringsbedrag van het bouwkundig 
gedeelte van € 1.166.300, waarop we € 14.134,88 (zijnde het aandeel in de kosten voor de 
subsidieaanvraag) in mindering brengen en waarop we tevens het bedrag van € 294.531,81, 
(zijnde het aandeel van de gemeente in de subsidie voor het bouwkundig deel van de 
investeringen) in mindering brengen. 
  

Het schoolbestuur draagt zelf volledig de kosten voor de investeringen in de installaties.  
 
De kosten van de bouwkundige investeringen vergoedt de gemeente aan het schoolbestuur. Het 
schoolbestuur draagt zorg voor de volledige verbouwing, zowel voor het bouwkundig gedeelte als voor 
de installaties. 
 
Beschikking 1: 
Totale subsidietoekenning      €        500.184,60 
 
Beschikking 2: 
Gemeentelijk deel Bouwkundige investering    €      1.166.300,00 
Minus: Gemeentelijk deel in subsidie voor bouwkundige investeringen €         294.531,81    
Minus: aandeel in kosten subsidieaanvraag Buro Van Draeckeburgh € 14.134,88 
 
Totaal beschikking 2       €         857.633,32 
 
 
Totaal te beschikken en uit te betalen:     €     1.357.817,92 
  
    
  



Samenvatting van de belangrijkste bepalingen uit de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen 
 
 
Artikel 1: 
Bouw- en installatiekosten: kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouw gebonden 
installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor sloop en lood- en asbestverwijdering. 
 
Artikel 4: 
Projecten betreffende het verbouwen van bestaande schoolgebouwen waarin in ieder geval 
noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. 
 
Artikel 5: 
In aanmerking komende kosten: het subsidiëren of bekostigen van bouw- en installatiekosten van een 
schoolbestuur en het subsidiëren of bekostigen van bouw- en installatiekosten van een schoolbestuur. 
De wijze waarop de gemeente het schoolbestuur bekostigd is voor de specifieke 
uitkering niet van belang, zolang in de aanvraag duidelijk gemaakt kan worden welke kosten van het 
schoolbestuur de gemeente vergoedt. 
 
Een specifieke uitkering wordt niet verstrekt voor kosten die reeds uit andere hoofde zijn of worden 
gesubsidieerd of bekostigd. 
 
Artikel 10: 
Verplichtingen: de activiteiten die onderdeel uitmaken van het project te starten uiterlijk 1 januari 2022 
en af te ronden uiterlijk 31 december 2023, dan wel te waarborgen dat het schoolbestuur dat subsidie 
of bekostiging ontvangt de activiteiten respectievelijk start en afrondt uiterlijk diezelfde datums. 
 
Onverwijld een schriftelijke melding te doen bij de minister indien aannemelijk is geworden dat 
de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verstrekt niet tijdig of geheel zullen worden 
verricht, dat niet tijdig of geheel aan de verplichtingen in dit artikel zal worden voldaan of zich 
andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot 
wijzigen of intrekken van de specifieke uitkering. 
 
Indien blijkt dat de afronding van de activiteiten, buiten de schuld van de gemeente, niet mogelijk is 
voor de hierboven genoemde datum kan de minister op schriftelijk en gemotiveerd verzoek bepalen 
dat de activiteiten op 30 juni 2024 afgerond dienen te worden. 
 
Artikel 13. Verantwoording, vaststelling en terugvordering: 
Na afloop verantwoordt de gemeente de uitgaven via de Single information, single audit-systematiek 
(SiSa). Mocht uit de verantwoordingsinformatie blijken dat de uitkering niet geheel of niet rechtmatig is 
besteed, dan kan de minister de uitkering lager vaststellen en het resterende deel van het bedrag 
terugvorderen. 
 
In het verleningsbesluit Beschikking Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (C32) van 27 
januari 2021 wordt per school aangegeven wat de project startdatum en wat de project einddatum is. 
(zie hierboven) 
 
Voor het overige wordt verwezen naar de verantwoordingsinformatie en het terugvorderingsbeleid 
zoals opgenomen in de beschikking RVO dd. 27 januari 2021 
 
 
 


