
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


