Motie: Gekoelde klaslokalen bij extreme temperaturen
De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 20 april 2021.
Gelezen het gemeenteblad nr. 2021/10,
inzake Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021

Overwegende dat:
 Het nieuwe IHP de kaders schetst voor de toekomstige huisvestingsplannen
en opgave voor onderwijsvoorzieningen in Brunssum
 In deze plannen ook de luchthuishouding en klimatologische omstandigheden
aan de orde komen:
 Het IHP spreekt over: Frisse Scholen; een kwaliteitskader, waarmee gestreefd
wordt naar verbetering van de kwaliteit van zowel nieuwbouw als ook
bestaande scholen, gericht op de verbetering van de verblijfsaspecten zoals
lucht en temperatuur.
 Het IHP, inzake Frisse scholen, spreekt over investeringen in de
luchthuishouding, echter niet in de luchtkoeling.
 De klimaatveranderingen ertoe leiden dat in en rond de zomer extreme
temperaturen structureel jaarlijks voorkomen, waardoor op die momenten
lesgeven niet of nauwelijks meer mogelijk is vanwege de veel te hoge
temperaturen in sommige klaslokalen.
 Deze problematiek al in 2017 aan de orde is gekomen tijdens hiervoor
bestemd overleg tussen de scholen en de gemeente, waarbij destijds al aan
de orde was om op onorthodoxe manieren in oplossingen te denken om
specifieke klaslokalen te koelen bij extreme temperaturen.
Verzoekt het college om :
 Samen met de schoolbesturen van Brunssum na te gaan op welke manier,
tijdens perioden met extreme temperaturen, voorzien kan worden in koeling
van die klaslokalen waar de temperatuur tot onwerkbare hoogte is gestegen
 Eventuele investeringen hiervoor onder te brengen in het meerjarig
investeringsplan van het IHP
 de raad nog voor het zomerreces van 2021 te informeren over de voortgang
en de eventueel reeds geboekte resultaten in het vermijden van extreme
temperaturen in de klaslokalen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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