
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp    Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Maastricht 2021 

Datum Behandeling  28 september 2021 

Portefeuillehouder    Wethouder Jongen 

Aanwezig  Woordvoerders, wethouder, ambtenaren, enkele raadsleden en burgerleden,  
en tweetal burgers 

Woordvoerders    Beckers (CDA), Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), Demas (D66),  
  Van Gool (PvdA), Verkoijen (VVD), Miesen (PVV), Voorst (Partij Veilig  
  Maastricht), Schulpen (SAB), Meijer (50PLUS), Tiber (Groep Gunther). 

Voorzitter    Mevr. Van Ham 

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 benoemt zij een aantal huishoudelijke 
regels en wijst zij op de livestream. 
 
Na een korte ambtelijke aftrap krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een 
bijdrage te leveren en vragen te stellen. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: de betrokkenheid voortgezet onderwijs (naast 
LVO), huurtarieven kinderopvang, de leeswijzer met wijzigingen, input vanuit het 
primair onderwijs, uitleg fatale datum artikel  6 lid 2. Verder is er aandacht voor 
de ingangsdatum 1 oktober vs 19 oktober, bekostiging extra kosten, ontbreken 
overeenstemming LVO. Ook is er aandacht voor de uitleg van programma van 
eisen frisse scholen en BENG, uitleg artikel 28 i.r.t. afzien actualisatie, landelijke 
of lokale normbedragen, aanpassing verordening bij vaststellen IPH VO. 

 
De portefeuillehouder - ambtelijk ondersteund -  reageert op de bijdragen van de 
woordvoerders. Naar aanleiding van de beantwoording wordt opgemerkt dat het 
raadsvoorstel wordt gereviseerd (aanpassing datum inwerkingtreding). 

   
  De voorzittter geeft aan de verdere behandeling is voorzien in de  
  domeinvergadering van 5 oktober, en de raadsvergadering van 19 oktober.  
  Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen, en sluit zij de vergadering.  

Toezeggingen    / 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Maastricht 2021 

Datum 28 september, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar JMW Jegers 
Telefoonnummer: 043-350 3124 
Jan.Jegers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie is uitgewisseld tussen college en raadsleden en iedereen is op een 
gelijk kennisniveau gebracht. 

Vorm bijeenkomst Korte presentatie (maximaal 15 minuten), gevolgd door het beantwoorden van 
verhelderende/informatieve vragen uit de raad 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De verordening OHV 2021 is opgesteld op basis van de nieuwe 
Modelverordening van de VNG.  
De sinds vaststelling van de verordening 2017 gemaakte afspraken met 
schoolbesturen over normbedragen en met de Kinderopvang over huurprijzen 
kinderopvang in kindcentra, zijn meegenomen in deze verordening. 

Inhoud  Met schoolbesturen worden meerjarenplannen Onderwijshuisvesting (OHV) 
gemaakt, de zogenaamde Integrale Huisvestingsplannen (IHP). 

Jaarlijks dienen schoolbesturen op basis van deze planning voor 1 februari hun 
aanvragen OHV in.  

Deze worden getoetst, al of niet opgenomen in het Programma OHV, en 
vervolgens conform geldende verordening gerealiseerd. 

De gemeente Maastricht houdt de verordening daartoe actueel en volgt de 
Modelverordeningen die de VNG aanreikt, met daarin steeds geactualiseerde 
normbedragen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of een korte presentatie te geven. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Na vaststelling van de verordening worden de schoolbesturen geïnformeerd en 
wordt de verordening van kracht na publicatiedatum. 

 


