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BESLUIT genomen door B&W d.d. 5 december 2006.

Vaststellen natuur- en milieu-educatiesubsidie

Het college besluit:
1) op basis van de subsidieaanvragen, de subsidie voor:

•  De Bloemendaalse Schoolvereniging op € 907,55;
•  De Julianaschool op  € 1000,-;
•  Bornwaterschool op € 1000,-
•  St.Jozefschool op € 1000,- vast te stellen en
•  de aanvraagde subsidie van € 1000,- van de Theresiaschool te weigeren en

2) om de kosten voor het project “Scholen sparen energie” uit het resterende nme-budget voor 2006 te
betalen.
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1. Aanleiding

Op 14 februari 2006 heeft u de beleidsregels eenmalige subsidies natuur- en milieu-educatie basisscholen
Bloemendaal 2006 vastgesteld. Op 23 februari jl. zijn de veertien basisscholen hierover per brief
geïnformeerd. Tot kort geleden hadden slechts drie van de veertien basisscholen hiervoor subsidie
aangevraagd. Op 31 oktober jl. zijn de overige elf basisscholen daarom per mail (registratienummer
2006017247) nogmaals op deze subsidiemogelijkheid gewezen en is gevraagd te reageren. Vijf
basisscholen hebben daarna alsnog een aanvraag ingediend. De overige zes basisscholen hebben niet
gereageerd.

2. De probleemstelling

Volgens artikel 17 lid 5 van de Algemene subsidieverordening dient u binnen acht weken na het indienen
van de aanvraag over de subsidieverstrekking te beschikken.

3. De doelstelling

De doelstelling is de vijf scholen het bedrag aan nme-subsidie uit te keren waarop de school recht heeft.

4. De oplossingen

Voor een beschrijving van de middelen en activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd verwijs ik u
naar de bijlagen. De vijf aanvragen zijn getoetst aan de subsidieverordening. Volgens de beleidsregels
voldoen aanvragen als de activiteiten uit de nme-wijzer komen of als de relatie met natuur- en milieu-
educatie goed gemotiveerd wordt. Alle vijf aanvragen voldoen aan deze inhoudelijke toetsing maar de
Theresiaschool vraagt subsidie aan voor een in 2005 aangeschafte lesmethode. De Theresiaschool heeft
vorig jaar voor deze zelfde lesmethode al € 1000,- subsidie gekregen en heeft nu dezelfde factuur weer
ingediend in de hoop dat dit goedgekeurd wordt. (zie ook mail 2006017418). Omdat dit niet klopt met de
definitie van een eenmalige activiteit (zie begripsbepalingen uit de Algemene subsidieverordening) en
omdat deze activiteit niet acht weken van te voren wordt aangevraagd ( zie artikel 17, lid 3) heeft de
Theresiaschool geen recht op het aangevraagde bedrag van € 1000,-.

De scholen zijn al twee keer in een brief over de natuur- en milieu-educatiesubsidie gewezen op het project
“scholen sparen energie”. Dit project bestaat uit een combinatie van een energieadvies voor de school op
maat en uit kant en klare lespaketten voor de leerlingen (zie www.scholensparenenergie.nl). Scholen
konden de nme-subsidie hiervoor aanvragen maar hebben dat niet gedaan. Dit is jammer omdat dit voor
de scholen goed middel is om energiebesparing onder de aandacht te brengen bij leerlingen en omdat
schooleigenaren een goed beeld krijgen van maatregelen die de gebouwen comfortabeler maken en die
geld en energie besparen.
Het project “”Scholen sparen energie” loopt dit schooljaar af en binnenkort stopt de aanmeldingsperiode
(180 scholen in Noord-Holland doen al mee). Om het voor de Bloemendaalse scholen nog laagdrempeliger
te maken is na overleg met de milieuwethouder aan de scholen gevraagd of ze wel met dit project willen
meedoen als de gemeente de kosten voor het energieadvies betaalt (zie mail 2006017281). Van de 17
scholen (14 basisonderwijs en 3 voortgezet onderwijs) hebben zeven scholen gereageerd. Deze zeven
scholen (de Bloemendaalse Schoolvereniging, het Kennemerlyceum,de Schoolvereniging Aerdenhout
Bentveld, de Vondelschool, de Bornwaterschool, de Julianaschool, Graaf Florisschool) zijn inmiddels
aangemeld voor het project.

5. De effecten
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6. Milieu-aspecten
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8. Financiële aspecten/risico’s

Het budget voor natuur en milieu-educatie scholen (grootboeknummer 425372357) bevat nog € 11.815,-.
Na uitbetaling van de nu voorgestelde subsidiebedragen bevat het budget nog € 7.093,-.

De hoogte van de kosten per school zijn afhankelijk van het soort energieonderzoek (quick scan of een
uitgebreider energieonderzoek) wat uitgevoerd moet worden. Per basisschool variëren de kosten tussen de
€ 400,- (quick scan) en € 900,-(uitgebreider energieonderzoek). De kosten voor het voortgezet onderwijs
zijn afhankelijk van het vloeroppervlak en schat ik voor het Kennemerlyceum op € 600,- (quick scan) of €
1900,-.(uitgebreider energieonderzoek) Welk energieonderzoek nodig is kan ik niet inschatten. De kosten
zullen minimaal € 3.000,- en maximaal € 7.300,- voor de zeven scholen bedragen. Mocht het maximale
bedrag moeten worden betaald dan wordt het budget met slechts € 207,- ( = € 7.093,- minus € 7300,-)
overschreden.

9. Voorstel

Het college besluit om,
1) op basis van de subsidieaanvragen, de subsidie voor:

•  De Bloemendaalse Schoolvereniging op € 907,55;
•  De Julianaschool op  € 1000,-;
•  Bornwaterschool op € 1000,-
•  St.Jozefschool op € 1000,- vast te stellen en
•  de aanvraagde subsidie van € 1000,- van de Theresiaschool te weigeren en

2) om de kosten voor het project “Scholen sparen energie” uit het resterende nme-budget voor 2006 te
betalen.

10. Uitvoering

De scholen worden per brief geïnformeerd.

Afdelingshoofd


