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Motie
Onderwerp : Uitwerking scenario’s Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Onderwijs
Aard motie : Aan de orde van de dag
M.b.t. raadsvoorstel : Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente 

Land van Cuijk 2022
Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-157
Datum raad : 8 december 2022
Agendapunt raad : 17d
Nummer motie : RIS 2022-M-67 gewijzigd

Constaterende dat
na vaststelling van het IHP per school die in de uitvoering wordt opgepakt bekeken 
wordt hoe de investeringsopgave er exact uitziet en via een separaat voorstel aan de 
raad wordt voorgelegd.

Overwegende dat
- de voorgenomen clustering van het voortgezet onderwijs veel discussie oproept;
- de onderbouwing van de te maken keuzes (bijvoorbeeld voor locatie, grootte, 

duurzaamheid, flexibiliteit, bijdrage scholen) in de verdere uitwerking van 
scenario’s van voortgezet onderwijs van groot belang is;

- de raad hierover tijdig meegenomen wenst te worden in het proces.

Verzoekt het college
1. in de voorstellen investeringsopgaven huisvesting voortgezet onderwijs de 

noodzaak tot clustering in beeld te brengen, en de ruimte- en locatievraag 
uitgebreid te onderbouwen;

2. in de onderliggende leerlingenprognoses scenario’s van keuzes van leerlingen voor 
andere scholen buiten onze gemeente mee te nemen; 

3. nadrukkelijk in te gaan op benodigde flankerende maatregelen bij veranderende 
leerlingenstromen, bijvoorbeeld extra maatregelen voor een veilige 
bereikbaarheid;

4. de gemeenteraad tijdens dit proces tussentijds te betrekken.

Toelichting
Na vaststelling van het IHP wordt per school die in de uitvoering wordt opgepakt 
bekeken hoe de investeringsopgave er exact uitziet en via een separaat voorstel aan de 
raad voorgelegd. De onderbouwing van de te maken keuzes: bijvoorbeeld voor locatie, 
grootte, duurzaamheid, flexibiliteit, bijdrage scholen, flankerende maatregelen, etc. in 
deze verdere uitwerking is van groot belang. 
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Indiener(s)
Pluk (Team Lokaal)

Status (in te vullen door de indiener)
Status Datum
In voorbereiding 07-12-2022
Als aangekondigd aangeleverd bij de griffie 08-12-2022

Besluit raad
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


