
MOTIE 
 
 

 

 
 
 
 
 
Aan  College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade 
  
Betreft Motie ex artikel 34 RVO inzake Charlemagne College 
 
Datum  30 oktober 2019 
 
 
Geacht College, 
 
Hieronder treft u namens de fracties van  VVD Kirchroa – Ons Kerkrade – Lokaal Alternatief – PvdA Kerkrade – 
Ouderen Partij Kerkrade – SP – CDA - Burger Belangen Kerkrade een motie aan inzake het voortgezet 
onderwijsaanbod in Kerkrade in relatie met de ontwikkelingen binnen het Charlemagne College Eijkhagen te 
Landgraaf. 
 
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 
2019. 
 
De raad van de gemeente Kerkrade; 
 
 
overwegende, 
 

- Dat het Charlemagne College een fusie is tussen College Rolduc en het Eijkhagen College, met locaties 
in Landgraaf (Eijkhagen en Brandenberg) en Kerkrade (Beroepscollege Holz) 
 

- Dat het Charlemagne College met afstand de belangrijkste middelbare scholengemeenschap is voor 
het verzorgingsgebied Kerkrade met (cijfers 2018/2019) 503 leerlingen uit Kerkrade op Eijkhagen (34% 
van het totaal op deze locatie), 125 leerlingen op BCPL Brandenberg (22% van totaal) en 353 leerlingen 
op BCPL Holz (93% van totaal)  
 

- Dat er in totaal ca. 1.800 leerlingen woonachtig zijn in Kerkrade en middelbaar onderwijs volgen 
waarvan 55% op het Charlemagne College. 
 

- Dat de locatie Eijkhagen op 5,7 km afstand van het centrum van Kerkrade gesitueerd is (ca 25 min. 
fietsen), de Locatie Brandenberg 7,1 km (ca. 30 min. fietsen) en de locatie Holz 1 km (5 min. fietsen) 
 

- Dat de locatie BCPL Holz al jaren te maken heeft met dalende leerlingenaantallen als gevolg van een 
complex aan oorzaken waaronder demografische ontwikkeling, imago en een sociaal complexe 
leerlingen populatie, en hiermee de kritische ondergrens in zicht is. 
 



- Dat het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf op basis van de 
aanbevelingen van onderzoeksbureaus besloten heeft de mogelijkheden voor nieuwbouw van 
Eijkhagen nader te willen onderzoeken.  
 

- Dat het voor de inwoners van de gemeente Kerkrade alsmede de aantrekkelijkheid van de Gemeente 
Kerkrade als vestigingsplaats essentieel is om goed en volwaardig voortgezet onderwijs op korte 
afstand en goed bereikbare locatie beschikbaar te hebben. 
 
 

- Dat een wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ aan de orde is waardoor er wettelijk meer 
ruimte zou kunnen komen om een school voor voortgezet onderwijs op te richten in de gemeente 
Kerkrade. 
 
 

 
besluit, 
 

- Dat het college van Burgemeester en Wethouders een duidelijke visie op de toekomst van het 
voortgezet onderwijs voor de Gemeente Kerkrade dient te ontwikkelen en deze voor afloop van het 
eerste kwartaal van het kalenderjaar 2020 aan de Raad dient te presenteren. 

 
- Dat dit onderzoek gericht moet zijn op: 

 
• Ten eerste; de mogelijkheid van het op te richten en in stand houden van een school met een 

volledig aanbod van voortgezet onderwijs binnen de gemeente Kerkrade, 
• en ten tweede; de mogelijkheid van een gezamenlijk aanbod van voortgezet onderwijs in de 

gemeenten Kerkrade en Landgraaf op een grenslocatie van beide gemeenten. 
 
Daaruit voortvloeiend; 
 
• Met betrekking tot het eerste besluit, 

 
- Dat, gelet op de eisen van het eerdergenoemde mogelijk nieuwe wetsvoorstel, een duidelijke visie 

geformuleerd wordt op het gebied van een onderscheidende kwaliteit van het onderwijsaanbod voor 
voortgezet onderwijs binnen de gemeente Kerkrade. Dat het onderwijsconcept aansluit bij de 
ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen die het voortgezet onderwijs bezoeken.  

 
- Dat het College van Burgemeester en Wethouders actief in gesprek dient te gaan met betrokken 

partijen om deze onderscheidende kwaliteit te beschrijven en deze partijen met elkaar zal verbinden. 
 
• en met betrekking tot het tweede besluit, 

 
- Dat het College van Burgemeester en Wethouders actief in gesprek dient te gaan met betrokken 

partijen er alles wat binnen haar mogelijkheden ligt aan doet om als volwaardig stakeholder volledig 
betrokken te worden bij de besluitvorming rondom mogelijke nieuwbouw en locatie van het 
Charlemagne College Eijkhagen.   
 

- Dat zeker gesteld dient te worden dat de reisafstand voor leerlingen uit Kerkrade zeker niet groter 
wordt, en bij voorkeur zelfs korter wordt. 
 

- Dat de Gemeente Kerkrade samen met de Gemeente Landgraaf naar een voor leerlingen uit beide 
gemeenten goed bereisbare locatie zoekt alwaar een mogelijk nieuw schoolgebouw gebouwd kan 
worden.  
 
 

  



Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 30 oktober 2019 en 
gaat over tot de orde van de dag.  
 

Fractievoorzitters, 
 
 
VVD Kirchroa,   dhr. W. de Groot 
Ons Kerkrade,   dhr. J. Roland 
Lokaal Alternatief,  mw. B. Bremen - Munsters 
CDA,    dhr. P. Boumans 
SP,    mw. M. Laumann 
Ouderen Partij Kerkrade,  dhr. J. Paas 
PvdA Kerkrade,   dhr. R. van Drunen 
Burger Belangen Kerkrade,  dhr. A. Geers 
 


