
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Verwerving Randwijcksingel 25 ten behoeve van de uitbreiding van de Bernard    
  Lievegoedschool (BLS) 

Datum Behandeling    12 januari 2021  

Portefeuillehouder    Wethouder Aarts en wethouder Jongen 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouders Aarts en Jongen, ambtenaren 
Cramers en De Boeye, de voorzitter en secretaris. Via de live-stream: overige 
raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders    Quaaden (CDA), Boelen (SPM), Bolleman (GroenLinks), Politsch (D66),  
  Slangen (PvdA), Noteborn (VVD), Gerats (SP), A.Garnier(Partij Veilig Maastricht),      
  Miesen (PVV), Schulpen (SAB), Van Est (50PLUS), Tiber (Groep Gunther),    
  Philipsen (Groep Alexander Lurvink) 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen, en de spreektijden. 
 
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: de eerder gestelde vragen van de PvdA, 
businesscase, terugvloeien huurpenningen naar onderwijsbudget, inzicht in 
bedragen op hoofdlijnen. Verder de stand van zaken overeenkomst tussen 
betrokken partijen, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, 
ingangsdatum en inzicht in kosten verbouwing onder geheimhouding danwel 
openbaar. Ook is aan de orde geweest de verwachte groei leerlingenaantal op 
basis van prognoses, alternatieven in het raadsvoorstel, voor en nadelen van 
overdracht naar de stichting Pallas, relatie en eventuele vermenging met 
Capucijnengang 10, dekkingswijze, verhuren om niet, investeren in BENG, 
kosten noodvoorziening c.q. tijdelijke units.  

 
Wethouder Jongen reageert op de bijdragen van de woordvoerders.    
 

  De voorzitter inventariseert of de aanwezige fracties positief staan tegenover het  
  voorstel.Tot slot herhaalt hij de toezeggingen, bedankt hij de aanwezigen en sluit    
  hij de vergadering. 

Toezeggingen  1. Wethouder Jongen zegt toe de raad te informeren over ontwikkelingen in 
het kader Jeugdpreventielab. 

2. Wethouder Jongen zegt toe halfjaarlijks op hoofdlijnen de status van de 
kosten IHP PO met de raad te delen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Verwerving Randwijcksingel 25 ten behoeve van de uitbreiding van de Bernard 
Lievegoedschool (BLS) 

Datum 25 november, 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 10. Stadsontwikkeling 

Behandelend ambtenaar GCT de Cramers 
Telefoonnummer: 043-350 4521 
Gislaine.Cramers@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Het betreft een peilvoorstel, dit wil zeggen dat de raad geen formeel besluit 
neemt, maar het college bevoegd is te beslissen. Het college wil de fracties in 
de gelegenheid stellen hun visie of bedenkingen te geven. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 8 december 2020 heeft het college van B&W ingestemd met de aankoop 
van Randwijcksingel 25. Het betreft hier een marktconforme aankoop op basis 
van een extern taxatierapport. Conform artikel 7* van de Financiële 
Verordening Gemeente Maastricht is het college, nadat de Gemeenteraad 
haar wensen en bedenkingen heeft aangegeven, bevoegd tot het aangaan van 
deze aankoop * het college besluit niet over aankopen van onroerende goed 
groter dan € 0,5 mln. tenzij het onroerend goed deel uit maakt van een door de 
raad vastgestelde grondexploitatie.  

Inhoud  Het college heeft besloten om het pand gelegen aan de Randwijcksingel 25 
aan te kopen van holding MIK, Maatwerk In Kinderopvang B.V. (MIK) onder de 
opschortende voorwaarde dat de Raad daartegen geen bedenkingen heeft. 
Door deze aankoop kan, middels een interne verbouwing, extra ruimte (5 
leslokalen) worden gecreëerd voor het primair onderwijs BLS (Bernard 
Lievegoedschool). Dit is gebaseerd op de afspraken die zijn vastgelegd in het 
Integrale huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs, dat 10 december 
2019 door de Raad is vastgesteld. Door deze aankoop wordt er een structurele 
oplossing gerealiseerd voor de huisvesting van de BLS PO. Hiermee wordt de 
verwachte groei op basis van de leerlingenprognose in de komende jaren 
opgevangen.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Het naar voren brengen van wensen en bedenkingen betreffende het 
voorliggende voorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege Corona-maatregelen de vergadering via de livestream te volgen.  



 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Als er geen wensen en bedenkingen zijn, wordt het aankoopbesluit definitief en 
kan de aankoop verder afgewikkeld worden. De akte van levering zal in Q1 
2021 passeren. De verbouwing zal starten medio augustus 2021 zodat het 
gebouw eind 2021 in gebruik kan worden genomen. 

 


