
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp     Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra       
   Maastricht 2020-2036 

Datum Behandeling  10 december 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Jongen 

Aanwezig  De wethouder, ambtenaren, de voorzitter en secretaris, woordvoerders, overige 
raads- en burgerleden, en 13 toeschouwers op de publieke tribune.  

Woordvoerders  Politsch (D66), Gerats (SP), Schulpen (SAB), Winants (PVV), Voorts (PVM), Meijer 
(50PLUS), Limpens (VVD), Raike (Groep Gunther), Boelen (SPM), Slangen (PvdA), 
Van der Heijden (CDA), Korsten (GroenLinks). 

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Tevens schetst zij de inhoud en het verloop van deze en de 

vorige ronde. Hierna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage 
te leveren. Er worden - ook bij interruptie - vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt over o.a.: bijdragen schoolbesturen aan BENG, looptijd IHP, speciaal 
basisonderwijs kinderen i.r.t. special needs, tussentijdse evaluatiemomenten, 
verbeteren toegankelijkheid bestaande gebouwen, Samen Spelen Wyck, kosten 
IHP, prioritering businesscases, rol raad bij businesscases, (voor)financiering, 
denkrichtingen IHP, nieuwbouw groene loper, cijfers leerlingenaantallen, 
ontbreken factscheets, stelposten, stand van zaken John F. Kennedyschool, 
vastgoedbeleid gemeente i.r.t. Kumulus, planning aanpassing verordening, 
financiële risico’s waaronder prijspeil, overleg provincie over mogelijkheden tot 
bijdragen aan verduurzamen schoolgebouwen, passend onderwijs, 
verduurzamen gebouwen bij nieuwbouw en renovatie, bouwen op (B)ENG-
niveau, herbestemmingsonderzoek Kumulus (Wyck), vaststellen IHP i.r.t. 
afwijkmogelijkheden bij individuele businesscases. 
 
De wethouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders, waarbij hij 
ambtelijk ondersteund wordt door mevrouw Muijrers.  
 
De voorzitter herhaalt de toezeggingen, bedankt de aanwezigen en sluit de 
vergadering. 

Toezeggingen  1. De raad wordt op een nader te bepalen manier betrokken bij de 

businesscases voortvloeiend uit het IHP, die voor de votering van het krediet 

ook aan de raad worden voorgelegd. 

2. In de businesscases worden bij de keuze voor nieuwbouw de afwegingen 

nieuwbouw versus renovatie financieel onderbouwd opgenomen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra Maastricht 2020-2036 

Datum 10 december 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar PMJ Muijrers 
Telefoonnummer: 06-11345986 
peggy.muijrers@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Besluitvorming voorbereiden. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra Maastricht 2020-2036 is in nauwe samenwerking en afstemming 
met de schoolbesturen primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de 
kinderopvangorganisaties in de stad tot stand gekomen. Extern bureau 
ICSadviseurs heeft het proces aangaande de actualisatie van het IHP 
begeleid. De start van dit proces heeft plaatsgevonden in december 2018. 

Om te komen tot de actualisatie is een werkgroep en een stuurgroep 
samengesteld, bestaande uit een afvaardiging van de schoolbesturen primair 
en speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvangorganisaties en de gemeente. 
Naast individuele interviews die hebben plaatsgevonden met deze partijen, is 
er ook met aanvullende partners in de opgave passend onderwijs gesproken, 
zoals de jeugdgezondheidszorg (JGZ), het samenwerkingsverband passend 
onderwijs primair onderwijs (SWV PO Maastricht-Heuvelland), Sociale Zaken 
Maastricht-Heuvelland (SZMH), het speciaal (basis) onderwijs en het 
voortgezet onderwijs in de stad.  

In een informatieronde op 2 april 2019 is vanuit ICSadviseurs een presentatie 
gegeven en is de raad geinformeerd over het destijds nog verder te doorlopen 
proces. 

Op 26 november 2019 heeft er een gecombineerde informatie- en stadsronde 
plaatsgevonden ter voorbereiding op de besluitvorming aangaande het 
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra Maastricht 2020-2036.  

Inhoud  De gemeenteraad van Gemeente Maastricht neemt een besluit over het 
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra 2020-2036 (afgekort: IHP Kindcentra) en het benodigde budget 
van €45 miljoen inclusief btw (prijspeil 2019). 

Het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra Maastricht 2015-2024 daterend uit 
2015 was toe aan een actualisatie. Er is voortschrijdend inzicht in de 
vormgeving van (integrale) kindcentra, duurzaam bouwen (o.a. toepassing 
principes van (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en Frisse scholen), 
alsook in de financiële vertaling rondom de huisvestingskosten van scholen en 
kinderopvang. Bovendien is de opgave passend onderwijs en de daarmee 
samenhangende spreiding van speciaal (basis)onderwijs in het nieuwe IHP 



 

 

 

 

 

 

Kindcentra meegenomen. Met dit nieuwe huisvestingsplan wordt de ingezette 
lijn van het geleidelijk samenvoegen van scholen en kinderopvang tot 
(integrale) kindcentra op strategische plekken in de stad verder bestendigd om 
een antwoord te bieden op ontwikkelingen van ontgroening, leegstand en 
onderwijsinnovatie. Het aantal locaties basisonderwijs wordt hiermee concreet 
teruggebracht van 28 locaties in 2019 naar 23 in 2023 en 21 in 2025. Voor het 
speciaal onderwijs wordt gekoerst op één Campus Special Needs (CSN) aan 
de westkant van de stad. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Besluitvorming in raadsvergadering van 17 december 2019. 

 


