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Geacht College,

De afgelopen periode is in opdracht van de gemeente Veldhoven in 
samenwerking met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
opgesteld voor de huisvesting van de scholen. De plannen zijn gebaseerd 
op de gezamenlijke ambitie te komen tot kwalitatief goede en 
toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Behandeling van het IHP door de gemeenteraad is voorzien in februart 
2020. Zoals bestuurlijk reeds met u gedeeld, zou het procesmatig correct 
geweest zijn wanneer voor de vaststelling en bestuurlijke borging van het 
IHP een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) zou zijn gevoerd. 
Teneinde in het (vervolg)proces geen vertraging op te lopen hebben wij, na 
bestuurlijke afstemming, ingestemd met het voorliggende IHP.

In relatie tot het voorliggende IHP willen wij ten aanzien van het Sondervick 
College een tweetal inhoudelijke opmerkingen plaatsen.

Primair is vastgesteld dat het Sondervick College als gevolg van de 
leerlingenaantallen en de wijziging van de verdeling over de 
onderwijssoorten een aantal functionele knelpunten kent. Binnen de ambitie 
van een toekomstbestendige huisvesting dienen in deze context 
gebouwelijke aanpassingen plaats te vinden. Als enige VO-school in 
Veldhoven verdient het Sondervick College een passend schoolgebouw, te 
meer om een uitstroom naar buurgemeenten te voorkomen.

Als tweede is de veiligheid op en rond de Kempen Campus onderwerp van 
gesprek en onderzoek. Dit thema valt op dit moment buiten de kaders van 
het IHP en wordt separaat opgepakt in overleg tussen gemeente en 
Sondervick College. Een separaat overleg met de burgemeester en 
verantwoordelijk wethouder hieromtrent wordt ingepland.
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Tot siot hechten wij aan procesafspraken rondom een herijking van het IHP. 
Het voorliggende document biedt een goede uitgangspositie, maar vraagt 
om een periodieke herijking. Een voorstel daartoe is opgenomen, edoch 
(nog) met geformaliseerd.

Met vriendelijke groet,
raad van bestuur Ons Middelbaar Onderwijs

Yvoŕine Kops
Via raad van bestuur ambtelijk secretaris


