
       

 
 

Motie 
Reg. Nr. M  19.1 
 
Agendapunt: 19. Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht 

Onderwerp:  Onderwijshuisvesting 

 

De Raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, 

gelezen: het raadsvoorstel Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht; 
 
gehoord de: commissievergadering van 8 september 2020; 
 
overwegende dat: 
• door een wetswijziging gemeenten in de toekomst verplicht zijn om een integraal huisvestingsplan 

op te stellen voor het onderwijs (Kamerbrief minister Slob d.d. 9 juli 2020); 
• de pilot voor een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in Maarssenbroek Zuid en Midden 

niet succesvol is geweest; 
• de raad in de toekomst beter in positie is als diverse voorstellen in relatie tot elkaar kunnen worden 

bezien en een integrale afweging kan worden gemaakt; 
• het belang van goede en veilige scholen voor leerlingen en leraren breed gedeeld wordt; 
• een goede samenwerking tussen schoolbesturen (onderling) en het gemeentebestuur een 

belangrijke voorwaarde is om dit doel te bereiken; 

constaterende dat: 

• in het voorstel Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht de dislocatie wordt toegewezen aan Stichting 
Pastoor Ariëns (SPA) - De Pionier; 

• met de vestiging van een dislocatie op Zuilense Vecht de staat van andere onderwijsgebouwen niet 
wordt verbeterd; 

• plannen en uitvoering van stimuleringsmaatregelen, renovatie en (ver)nieuwbouw van de overige 
schoolgebouwen in Maarssen-Dorp en Maarssenbroek een plek moeten krijgen in een nog op te 
stellen IHP;  

van mening zijnde dat: 

• de realisatie van een onderwijsvoorziening inclusief kinderopvang in Zuilense Vecht en de keuze 
voor de dislocatie van KBS De Pionier niet langer kan wachten;  

• echter op basis van de procedure duidelijk is geworden dat een breed gedragen IHP voor Stichtse 
Vecht op korte termijn zeer gewenst is en met deze motie hiertoe een handreiking wordt geboden; 

Aangenomen, de griffier 

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, PvdA, 
GroenLinks, CDA, ChristenUnie-SGP, 
Streekbelangen, Het Vechtse Verbond,  
Samen Stichtse Vecht 
Tegen: PVV 



       

 
• een constructieve houding van alle schoolbesturen noodzakelijk is om het gezamenlijke doel, 

gezonde en veilige scholen voor leerlingen en leraren, te bereiken; 
• de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting uit het nabije verleden en de nabije 

toekomst onderdeel worden van deze afspraken; 

roept het college op: 

1. regie te voeren bij de totstandkoming van het IHP; 
2. de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2021 te informeren over de voortgang van de gesprekken; 
3. een IHP voor Stichtse Vecht op te stellen, inclusief budget voor stimuleringsmaatregelen en 

sportfaciliteiten; 
4. te streven uiterlijk februari 2022 het IHP aan te bieden aan de gemeenteraad, zodat de middelen 

voor de dekking van investeringen meerjarig kan worden vertaald in de Kadernota 2023 en 
verder; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

VVD Stichtse Vecht  Streekbelangen  Lokaal Liberaal 

Rick Nederend   Karin van Vliet   Ronald van Liempdt 

 

 

ChristenUnie-SGP  GroenLinks Stichtse Vecht PvdA Stichtse Vecht 

Ike Roetman   Ed Theunen   Els Swerts 

 

 

CDA Stichtse Vecht  Het Vechtse Verbond  Samen Stichtse Vecht 

Sarah van Lindenberg-Hess Mieke Hoek   Riette Habes   

 

 


