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Overwegende dat:

*
*

de Kennedyschool de grootste basisschool van Maastricht is met ca 600 leerlingen.
alle basisscholen uit de gemeentelijke middelen van 16 mln m.u.v. de Kennedyschool
gebouwelijk toekomst bestendig zijn gemaakt en aan de vereiste criteria van “frisse
scholen” voldoen;
het Rijk in 2015 het onderhoud van scholen aan de gemeente heeft overgedragen en dit
bedrag afkocht met 16 mln;
de gemeente met dat bedrag alle basisscholen heeft geholpen m.u.v. de Kennedyschool
en toen al aangaf dat 16 mln niet voldoende was en dat hierdoor een ongelijke situatie
is ontstaan die rechtgetrokken dient te worden;

*
*

Constaterende dat:









de Kennedyschool al vanaf 2012 plannen heeft ingediend en op de renovatie wacht en
niet aan het criterium “frisse scholen” voldoet;
aanhouden van Porta Cabins in strijd is met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
omdat de temparaturen ( 25-31 graden) in de Porta Cabins in de zomer veel te hoog
oplopen en in de winter hoge stookkosten veroorzaken;
huren van Porta Cabins jaarlijks € 10.000 den kosten en daardoor minder geld voor de
leerkrachten overblijft, de gemeente jaarlijks hoge huurkosten voor drie lokalen aan
Radar betaalt;
het slimmer is dat geld te besparen en in een duurzame school te investeren;
Porta Cabins zeer slecht zijn voor de gezondheid van de leerlingen vanwege de slechte
ventilatie;




Het college al in de kaderbrief aan benadrukte met een citaat van Abraham Lincoln
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor morgen niet kan ontwijken.
Dat ook de Kennedyschool net als de anders basisscholen gelijk moet worden
behandeld en gebouwelijk op niveau gebracht moet worden;

Draagt het college op:
om de Kennedyschool in 2018 gebouwelijk toekomst bestendig te maken en 2,2 mln vrij te
maken door de financiering naar voren te halen.
En gaat over tot de orde van de dag.

