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Geachte heer Schulpen, 
 
Op 4 april jl. ontving ik uw vragen inzake de informatieronde 2-4-2019 presentatie integraal 
Huisvestingsplan. Middels deze brief ga ik graag op uw vragen/stellingen in.  
 
Allereerst hartelijk dank voor uw betrokkenheid en aanwezigheid bij de raadsinformatieavond op 2 
april jl.. De grote opkomst namens de gemeenteraad onderschrijft het belang van het nieuwe 
geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs-Kindcentra (IHP PO-KC).  
 
De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een actualisatie van het IHP PO-KC zijn nog 
steeds lopende. Zoals ook tijdens de raadsinformatieavond vermeld is dit –net als de totstandkoming 
van het vigerende IHP daterend uit 2015- een intensief proces in nauwe samenspraak met een 
afvaardiging van de schoolbesturen primair onderwijs en kinderopvangorganisaties in onze stad. 
Omdat we in de actualisatie van het IHP PO-KC ook de opgave passend onderwijs en de daarmee 
samenhangende spreiding van speciaal (basis)onderwijs meenemen, is er o.a. ook overleg gevoerd 
met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO en de Jeugdgezondheidszorg.  
 
Met de informatie in de gemeentelijke begroting 2019, de Raadsinformatiebrief ‘Ontwikkelingen 
Onderwijs in 2019’ d.d. 25 maart 2019 en de raadsinformatieavond op 2 april jl. heb ik de 
gemeenteraad alle relevante informatie laten toekomen rondom de actualisatie van het IHP PO-KC 
om een mogelijke kennisachterstand aangaande dit onderwerp te voorkomen.  
 
Specifiek ingaande op uw vragen het volgende:  
  

1. Hoe staat het met de instemming van de schoolbesturen? 
Op dit moment is er nog geen geaccordeerd en geactualiseerd spreidingplan van kindcentra 
over de stad beschikbaar omdat het proces nog lopende is. Tijdens de raadsinformatieavond 
op 2 april jl. is de gemeenteraad meegenomen in de geactualiseerde visie rondom Integrale 
Kindcentra (IKC’s) en het denken in de gedefinieerde spreidingsgebieden in de stad. 
Betrokken partijen stellen zich constructief op, maar het proces loopt langzamer dan 
voorzien. Zoals echter ook al door de gemeenteraad gesteld, gaat zorgvuldigheid boven 
snelheid. Desalniettemin streef ik ernaar voor het zomerreces overeenstemming te hebben 
op het geactualiseerde IHP PO-KC en daarmee de gemeenteraad een voorstel te kunnen 
doen ten behoeve van onze gemeentelijke vastgoedpositie. 
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2. Wat zijn de knelpunten? 
Het proces om te komen tot nieuwe leerlingenprognoses heeft enige weken vertraging 
opgelopen, waardoor het actualisatieproces iets achter loopt op de gepresenteerde planning. 
Daarnaast behoeven enkele scenario’s nog nadere onderbouwing alvorens hier 
overeenstemming/besluitvorming over kan plaatsvinden.  
 

3. Welke basisscholen en IKC’s gaan samenwerken en hoe staat het met de multifunctionaliteit 
van de gebouwen. 
Met de lopende actualisatie bouwen we voort op het vigerende IHP uit 2015: de realisatie en 
omvorming naar IKC’s is een geleidelijk proces, dat jaren in beslag neemt. Geleidelijk aan 
worden scholen samengevoegd en omgevormd tot IKC’s om op deze manier een grote 
kwaliteitsimpuls te geven aan de pedagogische infrastructuur in onze stad.  
Het spreekt vanzelf dat alle betrokken partijen prudent omgaan met specifieke locatie-
informatie; per locatie zullen de komende jaren ouders en personeel door de schoolbesturen 
en kinderopvangorganisaties worden meegenomen in dat proces. 

 
4. Ook bestaat er een informatiebehoefte naar grootte van de te verwachten uitgaven. 

Staan ons verrassingen te wachten en zo ja…welke? 
Zoals ook aangegeven in de Raadsinformatiebrief ‘Ontwikkelingen Onderwijs in 2019’ d.d. 25 
maart 2019 is de ambitie om in de Kaderbrief 2019 indicatieve bedragen op te nemen ten 
behoeve van de actualisatie IHP PO-KC. 
 

 
Zoals ik ook tot zover heb gedaan, zeg ik u toe om de communicatiestroom rondom de 
ontwikkelingen IHP PO-KC voort te zetten.  
 
 
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 

 
H.W.M. (Bert) Jongen 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 
 
 


