
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Gecombineerde Informatie- & Stadsronde 

 

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra Maastricht 2020-2036 

Datum 26 november 2019 

Portefeuillehouder Wethouder 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?  

Deze gecombineerde informatie- en stadsronde stelt de raadsleden in de 
gelegenheid om enerzijds nader geïnformeerd te worden over het Integraal 
Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 
Maastricht 2020-2036 en anderzijds met betrokken schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties in gesprek te gaan over dit huisvestingsplan.  

De raadsleden bereiden hiermee besluitvorming ter vaststelling van het 
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs 
Kindcentra Maastricht 2020-2036.  

Vorm bijeenkomst De gecombineerde ronde bestaat uit een informatief gedeelte en een 
stadsgesprek:   

 Informatief gedeelte: Met de presentatie zal worden ingegaan op de 

vragen die door de woordvoerders Onderwijs op voorhand zijn 

ingediend. (Conform bericht in de dagmail staat deze mogelijkheid 

open tot uiterlijk 20 november).  

 Stadsgesprek: Na het informatiedeel dat primair voor de raads- en 

burgerleden is - waarbij betrokken schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties - toehoorder zijn, zal een plenair 

stadsgesprek plaatsvinden. Van elk van de genodigde schoolbesturen 

en kinderopvangorganisaties krijgt een afgevaardigde de mogelijkheid 

om in een elevatorpitch van 1 minuut de mening en aandachtspunten 

met de raad te delen. Vervolgens kunnen de aanwezigen plenair het 

gesprek voeren over het voorliggende voorstel. Daarbij staat 

informatie-uitwisseling centraal ter voorbereiding op het politieke debat 

dat in de raadsronde van 10 december zal plaatsvinden.   

Uiteraard is de opkomst vanuit onderwijs en kinderopvang afhankelijk van de 
aanwezigen tijdens de ronde.  

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. 

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 

Informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, betrokken onderwijs- en kinderopvangorganisaties.  

Vervolgtraject Raadsronde op 10 december 2019 

 


