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Onderwerp Afronden Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor schooljaar 2020-2021
Datum 12 november 2019
Ingediend door CDA, Senioren Veldhoven, VSA, D66, BPV, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.4. Onderwijs

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De passage in de programmabegroting dat "als het IHP is vastgesteld, in 2020 

zal worden gestart met de nadere uitwerking in projectplannen van de 
projecten die tot 2024 prioriteit hebben.

4 De planning (in o.a. KWARAP III-2018) om in de eerste helft van 2019 een 
nieuw IHP voor te leggen in de raad

4 De mededeling vanuit het college op 8 oktober 2019 dat de vaststelling van het 
IHP wederom is vertraagd en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvindt.

overwegende dat:
4 Onderwijs naast een veilige woon- en leefomgeving de belangrijkste basis is 

voor een gezonde toekomst voor de huidige en de toekomstige generaties.
4 Een basisschool in een wijk een basisvoorziening is voor een gezonde 

samenleving en succesvolle integratie.
4 Gelet op de woningbouwontwikkeling in Oerle Zuid en Zilverackers/Huysackers 

op dit moment kansen gemist worden op het gebied van school en 
samenleving.

4 De huidige generatie schoolkinderen daarvan niet de dupe moet worden.
4 De raad van Veldhoven meermaals kennis heeft moeten nemen van vertraging 

in de afronding van het IHP
4 Het IHP de basis vormt voor de oplossing van de bestaande

huisvestingsproblemen van basisscholen in diverse wijken, waaronder de 
genoemden, in Veldhoven

4 Er in de uitvoering van noodmaatregelen steeds wordt teruggegrepen op de 
(ver)oude(rde) verordening en een IHP als onderlegger voor een nieuwe 
verordening steeds (al bijna drie jaar) vooruitgeschoven wordt.

4 De discussie over gewenste noodvoorzieningen per wijk/school hierdoor geen 
plaats krijgt.

4 Uitstel van de discussie over huisvesting en noodvoorzieningen voor 
basisscholen niet langer acceptabel/gewenst is.
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Verzoekt het college om:
4 Het IHP en de bijbehorende projectplannen ten aanzien van tenminste

Zilvcrackcrs, Dick Bruna en St. Jan Baptist aan de raad aan te bieden in het 
eerste kwartaal van 2020, zodanig dat noodvoorzieningen passende 
oplossingen voor aanvang van schooljaar 2020-2021 gerealiseerd kunnen zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66,
BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen

2 Z 2


