Besluitenlijst Raadsronde Porta Mosana
Onderwerp
Portefeuillehouder
Voorzitter
Datum agendering
Locatie
Vorm bijeenkomst
Wie neemt uiteindelijk
het besluit?
Inhoud

Van de raadsleden
wordt gevraagd
Worden er extra
partijen uitgenodigd
voor de stadsronde
Vervolg

Peiling over overlegrecht Raad over begroting 2015 Porta Mosana college

Mieke Damsma
Van Ham
23 juni 2015
Groene kamer
raadspeiling

Ambtelijk contact
Secretaris
Programmanummer
Tijdstip

Hans Wintraecken
Vinju
9
21.00 uur

De begroting wordt door bestuur Stg LVO vastgesteld. Raad moet aangeven of
hij gebruik wilt maken van het overlegrecht.
Stichting LVO vraagt of de gemeenteraad gebruik wilt maken van het
overlegrecht over de begroting 2015 van het openbare Porta Mosana college.
Conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs bepaalt artikel 13 lid 4 van de
statuten van deze Stichting, 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 onderwijs betreft, toegekend. Dit om te voorkomen dat
de essentialia van het openbaar onderwijs in het gedrang komen. Deze
overheersende invloed is uitgewerkt in de statuten van het LVO, en betreft onder
andere het overlegrecht van uw raad over de begroting en de jaarekening van het
openbaar voortgezet onderwijs. In casu gaat het om de begroting van het
openbare Porta Mosana College dat onder het gezag valt van de stichting LVO
Aangeven of raad gebruik wilt maken van het overlegrecht.
nvt

Stichting LVO wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de
raadspeiling.

Bijbehorende
documenten

Begroting 2015 van het Porta Mosana college

Fractiewoordvoerders

Paul frijns (mv) anna lena (Gl) niels peters (PVM) john pieters (SPM) gea van
Loo (spm) nol beckers (Cda) hassan el sadki (pvda) bibi van der wouw (vvd)
richard schoffeleers (d66) mara haasen

Genodigden

n.v.t

Samenvatting en
afspraken

Een meerderheid van de aanwezige woordvoerders geeft aan van het
overlegrecht gebruik te willen maken

Toezeggingen

n.v.t

Advies aan het
presidium

Op korte termijn een overlegvergadering met het LVO te organiseren

