FAQ
Onderstaand vindt u informatie over de innovatieregeling ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ in de
vorm van vragen en antwoorden.

1. Hoe kan ik in aanmerking komen voor deze stimuleringsbijdrage?
Lees de oproep en de daarin geformuleerde criteria aandacht door. Als u denkt dat uw
renovatieproject binnen de reikwijdte van dit innovatieprogramma valt, vraagt u het
aanmeldformulier aan. Deze vult u zo volledig als mogelijk is in en stuurt deze, samen met de
gevraagde bijlagen, op naar info@aardgasvrijescholen.nl. Uw aanmelding bevat maximaal
5MB aan data en heeft ons uiterlijk op 1 oktober om 12 uur bereikt.

2. Kan een gemeente meerdere projecten indienen?
Ja, de projecten dienen wel afzonderlijk te worden aangemeld conform de in de oproep en
aanmeldformulier aangegeven wijze (incl bijlagen). Bekijk voor meer informatie ook het
antwoord op vraag 12.
3. Kan een schoolbestuur ook een aanmelding indienen?
Nee, de gemeente is de aanvrager. Echter, een directiebesluit van de betreffende school
waarmee wordt ingestemd met het aanmelden van de locatie is een verplichte bijlage.
4. Is deze stimulering alleen voor renovatie of ook voor nieuwbouwplannen?
De stimulering is enkel voor renovatieprojecten bestemd, niet voor nieuwbouw.

5. Is de regeling enkel voor basisscholen (primair onderwijs) bestemd?
Ja

6. Mijn schoolgebouw maakt onderdeel uit van een groter gebouwencomplex (brede school,
multifunctionele school). Komt dit gebouw dan in aanmerking voor dit
innovatieprogramma?
Ja, maar in de aanmelding zal duidelijk moeten worden aangegeven hoe de omvang van het
primair onderwijs zich verhoudt tot de overige functies.
7. Medio 2019 start de (duurzame) renovatie van de basisschool; nu zijn we bezig met de
uitwerking van de plannen. Is het indienen van een aanvraag zinvol?
Ja, maar er kunnen slechts 10 projecten gehonoreerd worden dus hou ook rekening met een
afwijzing.
8. Kan het programma/ regeling ons ook helpen bij bepalen van investeringsruimte en
zoeken naar extra financieringsmogelijkheden?
Ja, vanuit het ondersteuningsprogramma kunnen marktpartijen hier op bevraagd worden.
9. Heeft gemeente zelf grip op wijze van aanbesteden en de te selecteren partijen?
Ja, maar het leren van een innovatieve benadering is een belangrijke doelstelling van het
programma. Dat zal vanuit het ondersteuningsprogramma ook worden benadrukt. Vanuit het
ondersteuningsprogramma kunnen indien nodig preferred suppliers worden aangereikt.

10. Wat kan mijn aangedragen project van de programmaondersteuning verwachten?
Dit innovatieprogramma heeft als doel om te leren uit de praktijk. Dat betekent dat enerzijds
de ondersteuningsbehoefte per project zal worden geformuleerd met betrokkenen
(maatwerk) en dat er anderzijds een (landelijk) leerprogramma wordt opgezet. Actieve
betrokkenheid hieraan is een voorwaarde.

11. Als gemeente en schoolbestuur willen wij ervaring opdoen met innovatief aanbesteden.
Kunnen wij hierin ondersteuning krijgen?
Het ondersteuningsprogramma is er op gericht om naar behoefte te ondersteunen. Enerzijds
heeft dit als doel om de slagingskans van de projecten te optimaliseren, anderzijds om er
zoveel mogelijk van te leren, innoveren en repeteerbare aanpakken te ontwikkelen. Het
ondersteunen van innovatief aanbesteden is daar een goed voorbeeld van. In het
ondersteuningsprogramma is hiervoor expertise en budget beschikbaar.
12. Mag het beschikbare budget van € 350.000,- ingezet worden voor meerdere
schoolgebouwen?
Ja. Deze mogelijkheid wordt geboden mits het ambitieniveau per school voldoet aan de
gestelde eisen. Voor iedere school/gebouw dient een afzonderlijk aanmeldformulier ingevuld
te worden waarop specifiek wordt vermeld dat deze aanvraag in samenhang gezien dient te
worden met andere scholen/gebouwen. Voor het gehele pakket volstaat 1 collegebesluit en
per schooldirectie ook 1 besluit. Aan de gemeente de vraag om in een oplegbrief deze
situatie en de samenhang tussen de projecten te beschrijven. De gezamenlijke projecten
tellen zodoende mee als 1 aanvraag voor een stimulering van €350k en bijhorende
pilotbegeleiding.
13. Volstaat indiening op basis van een intern mandaat (i.p.v. collegebesluit B&W)?
Ja. Naast de standaardoptie van een besluit van B&W wordt het toegestaan dat de ambtelijk
gemandateerde namens de portefeuillehouder een aanvraag indient. Dit dient dan wel
vergezeld te gaan met een bijlage waaruit instemming van de betreffende portefeuillehouder
blijkt. Daaruit moet blijken dat er bestuurlijke steun is voor het indienen van de aanvraag.
14. Is er uitstel mogelijk voor een collegebesluit?
Ja. Een collegebesluit kan worden nagezonden en dient uiterlijk 10 oktober om 12 uur 2018
binnen te zijn. De indieningstermijn voor de aanvraag zelf inclusief de overige bijlagen blijft
ongewijzigd: 1 oktober 12 uur.

