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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Het Maastrichtse onderwijs kampt met dalende leerlingenaantallen. Samen met de gemeente 

Maastricht heeft schoolbestuur LVO, in samenspraak met de gemeenteraad en vele andere 

stakeholders in de stad, een Masterplan opgesteld ten behoeve van een toekomstbestendige en 

kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het Voortgezet Onderwijs.  

Na alle formele en informele inspraak- en adviesrondes heeft het Masterplan een eindadvies 

opgeleverd. Onderdeel daarvan is het voorstel tot samenvoeging van twee scholengemeenschappen 

in Maastricht-Oost tot één brede onderwijsvoorziening: een fusie van het St. Maartenscollege (SMC) 

en Porta Mosana College (PMC). 
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Hiertoe is een Fusie-effectrapportage opgesteld, die heeft geleid tot een voorgenomen besluit van 

CvB en RvT van LVO tot fusie van beide scholen. 

Het College van B&W heeft een positief advies uitgebracht over deze Fusie-effectrapportage, 

conform de in de wet op het voortgezet onderwijs aan het college hierbij toebedeelde bevoegdheid. 

De Raad wordt gevraagd het positieve advies van het college te accorderen, omdat de statuten van 

LVO (Art. 7, lid 6) erin voorzien dat de Gemeenteraad een instemmingsbevoegdheid heeft bij fusie 

van een openbare school. 

Het advies/zienswijze van college en raad zal als integraal onderdeel worden meegenomen in de 

Fusie-effectenrapportage welke deel uit maakt van de aanvraag (lichte) fusietoets bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW.  

Het advies/zienswijze van college en raad zal ter kennis worden gesteld aan de twee medezeg-

genschapsraden alvorens zij hun besluit tot instemming moeten verlenen. 

 

Beslispunten 

1. Instemmen met de eerste drie punten in het voorgenomen besluit van LVO tot scholenfusie van 

St. Maartenscollege en Porta Mosana College in het kader van de door LVO daartoe opgestelde 

verplichte Fusie-effectrapportage. 

 

2. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

LVO heeft het voorgenomen besluit genomen om scholengemeenschappen St. Maartenscollege en 

Porta Mosana College te fuseren tot één brede scholengemeenschap in Maastricht-Oost. 

De Wet op het Voortgezet Onderwijs voorziet in een bevoegdheid van het College van B&W om een 

zienswijze toe te voegen aan een Fusie-effectrapportage bij een voorgenomen fusiebesluit van een 

schoolbestuur. Aangezien het hierbij de fusie van een openbare school betreft, bepalen de statuten 

van LVO (in art. 7 lid 6) dat instemming vereist is van de gemeenteraad van de gemeente waarin de 

openbare school is gelegen. 

Het voorgenomen besluit vloeit voort uit het eindscenario Masterplan Herinrichting VO in Maastricht, 

dat op 26-1-2018 is geaccordeerd door het College van B&W en ter informatie aan uw raad is 

toegestuurd. 
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Het voorgenomen fusiebesluit van LVO gaat vergezeld van een daartoe door een extern bureau 

opgestelde verplichte Fusie-effectrapportage die ingediend moet worden bij DUO voor een lichte 

fusietoets. 

Het voorgenomen besluit en de FER is inmiddels ingegeven in de formele instemmingsprocedure bij 

de twee medezeggenschapsraden. 

In de procedure is voorzien dat de MR's nog voor hun ultieme datum van al of niet instemming 

verlenen, in kennis worden gesteld van de zienswijze van college van B&W en gemeenteraad op het 

voorgenomen fusiebesluit. 

 

3. Gewenste situatie. 

Beoogd is met deze fusie te komen tot één brede scholengemeenschap in Maastricht-Oost met:  

 Een breed onderwijsaanbod  

 Voldoende financiële middelen voor kwalitatief en innovatief onderwijs  

 Een aantrekkelijk klimaat voor leerlingen en personeel  

 Huisvesting die voldoet aan de vragen van deze tijd  

 Voldoende positie om nieuwe leerlingen te werven en om robuust te opereren in een situatie van 

demografische krimp/ontgroening in de regio.  

De nieuwe school zal de denominatie openbaar onderwijs krijgen. 

De formele scholenfusie is voorzien voor 1 augustus 2020. 

 

4. Argumenten. 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht ressorteren onder de stichting LVO. Samenwerking 

tussen de voornoemde scholen (die beide in Maastricht-Oost actief zijn) ligt het meest voor de hand in het 

kader van het eerder vastgestelde Masterplan Herinrichting Voortgezet Onderwijs Maastricht.  

Fusie tussen of met andere scholen in het Maastrichtse ligt om allerlei redenen (geografisch, onderwijs-

kundige aansluiting) minder voor de hand.  

De noodzaak tot concentratie van voorzieningen gelet op de verdere voorziene krimp van de 

leerlingenaantallen in Maastricht (de aanwezige leerlingen 0-12 zijn bekend) is met uw raad meerdere 

malen besproken in het kader van het Masterplan. 
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Aan de bevoegdheid van de raad om te waarborgen dat er in voldoend openbaar en daarmee algemeen 

toegankelijk onderwijs wordt voorzien in Maastricht, wordt door LVO tegemoetgekomen door de voorziene 

fusieschool een eigen Brinn-nummer met de denominatie “openbaar onderwijs” toe te kennen. 
 

5. Alternatieven. 

Een alternatief is het 0-scenario: de huidige situatie bestendigen (en dus de scholen laten voortbestaan 

zoals ze nu bestaan). Onderzoek uit het Masterplan en uit het voorliggende traject laat zien dat dit geen 

reële optie is. De krimp zet onverminderd door én de financiële situatie van beide scholen is onvoldoende 

stabiel om op middellange termijn nog een kwalitatief onderwijsaanbod te kunnen garanderen. 

 

6. Financiën. 

Onderhavig besluit is een positief advies bij het voorgenomen besluit van LVO tot fusie van twee scholen 

in Maastricht-Oost. Pas bij een definitief besluit tot fusie (na instemming van de MR’s en goedkeuring van 

de gemeenteraad) volgt het opnemen van de fusieschool in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Voortgezet Onderwijs, als een onderdeel van de totale herinrichting van het VO in Maastricht. 

Bij vaststellen van het IHP maken college en raad de integrale afweging voor de herinrichting van het VO, 

inclusief het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde financiële middelen. 

 

7. Vervolg. 

Besluiten van het college en de raad zullen integraal toegevoegd worden aan de Fusie-effectrapportage 

en ter kennis worden gesteld aan de MR’s van beide scholen.  

Zij kunnen deze besluiten mee laten wegen bij hun eigen besluitvorming in het kader van hun 

instemmingsrecht bij dit voorgenomen besluit van het schoolbestuur. 

 

8. Participatie 

Het voorgenomen besluit van LVO vloeit voort uit het in samenspraak met alle stakeholders in Maastricht, 

inclusief de gemeenteraad, opgestelde Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs Maastricht. 

Het voorgenomen besluit van LVO is voorbereid in de stuurgroep herinrichting VO waarin LVO en 

gemeente gezamenlijk participeren. Er is daarbij veel aandacht geweest voor informatie naar en 

communicatie met alle geledingen en raadswerkgroep onderwijs. 
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9. Voorstel 

Instemmen met de eerste drie punten in het voorgenomen besluit van LVO tot scholenfusie van 

St. Maartenscollege en Porta Mosana College in het kader van de door LVO daartoe opgestelde 

verplichte Fusie-effectrapportage. 

 

 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 april 2019, organisatieonderdeel BO-

Sociaal, no. 2019-12243; 

 

gelet op het feit dat er geen wettelijke grondslag is waarop dit besluit wordt genomen (aangezien de 

Wet op het Voortgezet Onderwijs er in voorziet dat het College van B&W bevoegd is een advies te 

geven bij een Fusie-effectrapportage (FER)), maar de statuten van stichting LVO (art. 7 lid 6) 

voorzien in een instemmingsbevoegdheid van de raad bij fusie van een openbare school, 

 

BESLUIT: 

 

1. In te stemmen met de eerste drie punten in het voorgenomen besluit van LVO tot scholenfusie 

van St. Maartenscollege en Porta Mosana College in het kader van de door LVO daartoe 

opgestelde verplichte Fusie-effectrapportage. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


