
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

 

Onderwerp Informatieronde Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - 
Kindcentra (IHP PO-KC) 

Datum 2 april 2019 

Portefeuillehouder Bert Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

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

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie gedeeld met het oog op besluitvorming rondom het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs-Kindcentra (PO-KC) in de tweede 
helft van 2019. 

Vorm bijeenkomst Presentatie 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het vigerende Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs-kindcentra 
(afgekort: IHP PO-KC) daterend uit 2015 is toe aan een actualisatie. Er is 
voortschrijdend inzicht in de vormgeving van (integrale) kindcentra, duurzaam 
bouwen (o.a. toepassing principes van BENG en Frisse scholen), alsook in de 
financiële vertaling rondom de huisvestingskosten van scholen en 
kinderopvang. Bovendien zal de opgave passend onderwijs en de daarmee 
samenhangende spreiding van speciaal (basis)onderwijs in het nieuwe IHP 
PO-KC worden meegenomen.  

In nauwe afstemming met de schoolbesturen primair onderwijs en de 
kinderopvangorganisaties in de stad is via een aanbesteding ICS Adviseurs de 
opdracht gegund om het proces aangaande de actualisatie van het IHP te 
begeleiden. 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 
onderwijs, de kinderopvangorganisaties en de gemeente. Deze gremia werken 
aan de verdere opstelling en stemmen af ten aanzien van het te actualiseren 
IHP. 

Aanvullend aan dit proces hebben er ook individuele interviews 
plaatsgevonden met deze partijen, maar ook met aanvullende partners in de 
opgave passend onderwijs, zoals de jeugdgezondheidszorg, het 
samenwerkingsverband passend onderwijs PO, Sociale Zaken Maastricht-
Heuvelland (SZMH), het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in de 
stad.   

Inhoud  De informatieronde op 2 april a.s. zal de volgende inhoud omvatten: 

1. Wat is het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs-

kindcentra? Inhoud, wettelijke verplichtingen, aanpak actualisatie IHP 

PO-KC in Maastricht, uitvoeringsagenda en inhoud van de voorziene 

meerjarenfinancieringsraming  

2. Geactualiseerde visie rondom kindcentra in Maastricht 
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3. Denken in (spreidings)gebieden 

4. Verwachte financiële vertaling (zonder cijfers) 

5. Voortgang besluitvorming  

De inhoudelijke actualisatie van het IHP PO-KC is op 2 april a.s. nog niet 
gereed. Er is op dat moment ook nog geen financiële doorrekening 
beschikbaar.  

De informatieronde is bedoeld om u te informeren over het proces in zijn 
algemeenheid. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

ICS Adviseurs  

Vervolgtraject Streven is om medio juni 2019 tot overeenstemming te komen met de 
schoolbesturen primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties tot een 
geactualiseerd IHP PO-KC. 

Navolgend gaat het besluitvormingsproces riching het college van B&W en uw 
gemeenteraad lopen. Het college van Burgemeester & wethouders besluit aan 
de gemeenteraad voor te stellen om het IHP en de daarbij opgenomen 
uitvoeringsagenda vast te stellen, om zodoende de meerjareninvesteringen 
voor de uitvoering van het geactualiseerde IHP PO-KC te begroten. 

 


