
                                     

 

                    

 

MOTIE  

Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Kerkrade 

 

Onderwerp: Ondersteunen initiatief onderwijsconcept Martin Buber-college 

 

De raad van de gemeente Kerkrade bijeen op woensdag 30 september 2020, 

 

Overwegende: 

• Dat de raad van de gemeente Kerkrade op 30 oktober 2019 een motie heeft aangenomen 

met de opdracht aan het college een visie te ontwikkelen die gericht dient te zijn op: 

1. de mogelijkheid van het oprichten en in stand houden van een school met een volledig 

aanbod van voortgezet onderwijs binnen de gemeente Kerkrade; 

2. de mogelijkheid van een gezamenlijk aanbod van voortgezet onderwijs in de gemeenten 

Kerkrade en Landgraaf op een grenslocatie van beide gemeenten; 

• De visie ontwikkeling in gang is gezet met betrekking tot het eerste punt; 

• Dat op 3 februari de raad is geïnformeerd dat van de zijde van de gemeente Landgraaf is 

aangegeven dat Landgraaf zal overgaan tot het bouwen van een nieuwe school gesitueerd 

naast het huidige College Eijkhagen en een mogelijke grenslocatie nabij het gebied Rouenhof 

hiermee wordt los gelaten en daarmee het tweede punt niet haalbaar is;  

• Dat onlangs een aantal initiatiefnemers contact heeft gezocht met de gemeente voor het 

realiseren van een onderscheidend onderwijsconcept waarover zij afstemming hebben met 

partners en adviseurs; 

• Dat een afvaardiging van de raad op 9 september 2020 kennis heeft genomen van dit 

concept ‘Martin Buber-college’ en dit concept positief heeft ontvangen; 

• Dat om te kunnen starten met het ‘Martin Buber-college’ een aanvraag ingediend moet 

worden bij het ministerie en hiertoe een aantal wettelijke stappen doorlopen dient te 

worden waaronder een belangstellingsmeting. 

 

 

 

 



Kennis genomen hebbende van: 

• De resultaten van een onderzoek dat in opvolging van de motie van 30 oktober 2019, in 

afstemming met een afvaardiging van de raad, heeft plaats gevonden waaruit in hoofdlijnen 

naar voren komt dat:  

1. De nieuwe wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” (ingaande juni ’21) in tegenstelling 

tot de huidige wetgeving meer mogelijkheden biedt voor het stichting van een VO-

school; 

2. Dat hoewel de vraag naar VO in kwantitatieve zin en vanuit regionaal perspectief beperkt  

lijkt, VO echter wel degelijk past bij een type gemeente als Kerkrade; 

3. Dat een specifiek onderwijsconcept  mogelijkheden  kan bieden waarmee het onderwijs 

in Kerkrade een onderscheidende functie kan vervullen in de regio. 

 

Spreekt steun uit: 

Voor het initiatief om in Kerkrade een onderscheidend onderwijsconcept in een nieuw in te richten 

school voor VO, genaamd Martin Buber-college, te realiseren.  

 

Roept het college op: 

1. om al datgene te doen om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken en de 

initiatiefnemers te ondersteunen met het oog op het indienen van een aanvraag uiterlijk 1 

november 2021;  

2. De raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de fractie Burgerbelangen Kerkrade   Namens de fractie Lokaal Alternatief 

Alexander Geers      Betty Bremen-Munsters 

 

 

Namens de fractie Ons Kerkrade   Namens de fractie CDA 

John Roland      Paul Boumans 

 

 

Namens de fractie Partij van de Arbeid Kerkrade  Namens de fractie VVD 

René van Drunen     Wim de Groot 

 

 

Namens de fractie SP      Namens de fractie Ouderenpartij 

Marianne Laumann     Jo Paas 

 


