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Samenvatting
De Stichting LVO legt de begroting 2015 van het openbare Porta Mosana College voor aan uw Raad,
met de vraag of U gebruik wilt maken van het overlegrecht. De Wet op het Voortgezet Onderwijs
bepaalt dat het schoolbestuur de jaarstukken niet eerder kan vaststellen dan nadat de gemeenteraad
in de gelegenheid is gesteld om hierover overleg met het bestuur te voeren.

Peilpunten
Uw Raad wordt gepeild of Uw raad gebruik wilt maken van het overlegrecht over de begroting 2015
van het Porta Mosana College met de stichting LVO.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context
De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs legt de begroting 2015 van het PMC aan uw Raad voor
met de vraag of uw Raad gebruik wilt maken van het overlegrecht. Conform de Wet op het Voortgezet
Onderwijs bepaalt artikel 13 lid 4 van de statuten van de Stichting LVO, dat het schoolbestuur de
jaarstukken niet vaststelt dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is
gelegen, in de gelegenheid is gesteld om daarover overleg met het bestuur te voeren. Op basis van
artikel 53c van de WVO wordt de gemeenteraad van de gemeente waarin een openbare school is
gelegen een overheersende overheidsinvloed voor zover het openbaar voortgezet onderwijs betreft,
toegekend. Dit om te voorkomen dat de essentialia van het openbaar onderwijs in het gedrang komt.
Deze overheersende invloed is uitgewerkt in de statuten van de LVO en betreft onder andere het
overlegrecht van uw Raad over de begroting en jaarrekening van het openbare voortgezet onderwijs.
In casu gaat het om de begroting van het openbare Porta Mosana College dat onder het gezag valt
van de Stichting LVO.
Over 2015 wordt een exploitatieresultaat begroot van € 688.849. Mede op basis van een positieve
meerjarenbegroting tot en met 2018 kan worden vastgesteld dat het bestaansrecht van het openbaar
voortgezet onderwijs gewaarborgd is. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van het
overlegrecht.

2. Doelstelling
1. Uw Raad kennis laten nemen van de begroting 2015 van het Porta Mosana College en
2. uit te laten spreken dat uw Raad geen gebruik wilt maken van het overlegrecht over de begroting
2015 van het PMC.

3. Argumenten
Het voorstel om geen gebruik te maken van het overlegrecht wordt als volgt onderbouwd:
 De begroting 2015 laat een positief exploitatieoverschot zien;
 de meerjarenbegroting tot en met 2018 laten eveneens (weliswaar teruglopende)
exploitatieoverschotten zien;
 vooralsnog bestaan geen twijfels over het voortbestaan van het PMC, en daarmee het
waarborgen van het openbaar voortgezet onderwijs in gemeente Maastricht.

 4. Alternatieven
Indien uw Raad toch kiest voor overleg met het schoolbestuur zal slechts een toelichting gegeven
kunnen worden op de oorzaken van het exploitatieresultaat en op de hoofdlijnen van verwachte
ontwikkelingen.

Als Raad heeft U slechts het overlegrecht over de jaarstukken en dus geen goedkeuringsrecht. De
financiële situatie van de stichting LVO dient vooral bekeken te worden vanuit het wettelijke gegeven
dat er in de gemeente voldoende openbaar voortgezet onderwijs wordt gegeven en of de financiële
situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het onderwijsproces voor zover het het openbaar
onderwijs betreft, waarborgt.

5. Financiën
Geen gevolgen voor de gemeentelijke financiën.

6. Vervolg
Stichting LVO wordt schriftelijk geïnformeerd.

7. Participatie
Nvt
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