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Overlegrecht Openbaar Onderwijs: Stichting Kom Leren en LVO

Datum Behandeling

15 december 2020

Portefeuillehouder

Wethouder Bastiaans (vervangt wethouder Jongen)

Aanwezig

Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Bastiaans, ambtenaar Jegers,
mevrouw Ambaum-Jordens (Kom Leren), de heer Niekamp (Kom Leren), de heer
Bernard (LVO), de heer Neutelings (LVO), de voorzitter en secretaris. Via de livestream: overige raadsleden, burgerleden, en burgers

Woordvoerders

Es Sadki (CDA), Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), Politsch (D66),
Van Gool (PvdA), Gerats (SP), Garnier (Partij Veilig Maastricht),
Miesen (PVV), Schulpen (SAB), Meijer (50PLUS), Nuyts (LPM),
Tiber (Groep Gunther), Philipsen (Groep Alexander Lurvink)

Voorzitter

Dhr. Van der Gugten

Secretaris

Dhr. Golsteijn

Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in
verband met het digitaal vergaderen.
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om in twee termijnen een
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt over diverse onderwerpen. De voorzitter merkt daarbij op
dat vandaag alleen het openbaar onderwijs op de agenda staat, en niet het
onderwijs in de brede zin. De gestelde vragen en opmerkingen gaan o.a.: de
ontbrekende oplegnotitie die andere jaren bij de stukken zat, impact corona,
procedure IHP VO, weglakken totaal aantal leerlingen in stukken LVO,
ontwikkelingen groene loper, ontwikkelingen fusie, functioneren knooppunten,
stukken van openbaar onderwijs bij United World College, ontwikkelingen aantal
leerlingen i.r.t. spreiding openbaar onderwijs, OBS De Spiegel, aanvullende
bekostiging incidenteel of structureel, ontbreken gegevens VMBO, borging
openbaar onderwijs VMBO Maastricht, lokale educatieve agenda, behouden
profielen, compenseren financiële resultaten, lerarentekort, relatie fusie en IHP
VO, afwijking cijfers bekostigde leerlingen jaarstukken t.o.v. cijfers Ministerie.
De afgevaardigden van LVO en Kom Leren reageren in eerste instantie op de
bijdragen van de woordvoerders. Daarna neemt ook de aanwezige wethouder
het woord.
De voorzitter geeft aan dat na het ontvangen van de aanvullende informatie
fracties eventueel via de griffie kunnen vragen om een vervolgronde in te
plannen. Vervolgens bedankt hij de aanwezigen en sluit hij de vergadering.

Toezeggingen

1. Er wordt toegezegd dat de openstaande vragen schriftelijk worden
beantwoord.
2. Er wordt toegezegd dat de aanvullende informatie aangaande openbaar
onderwijs VMBO Maastricht en het United World College met de raad wordt
gedeeld.
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Wat hebben we aan het
einde van de bijeenkomst
bereikt?

De raad heeft het recht op overleg met de op afstand geplaatste schoolbesturen voor openbaar onderwijs over de jaarstukken van het openbaar
onderwijs, om daarmee de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs te
kunnen bewaken (in dit geval de financiën).
De raad en de schoolbesturen hebben afgesproken om met elkaar in gesprek
te blijven over onderwerpen achter de cijfers.
Middels het overlegrecht over de jaarstukken en de begroting van het
schoolbestuur heeft u de mogelijkheid om aan te geven of naar uw mening het
schoolbestuur financieel gezien de continuïteit en het specifieke karakter van
het openbaar onderwijs voldoende borgt. Deze input neemt het schoolbestuur
mee in hun afwegingen. Schoolbestuurders nemen al of niet suggesties van de
raad over in hun (concept)begroting.

Vorm bijeenkomst

Digitaal gesprek via MSTeams

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

De Raden van Toezicht van KomLeren en LVO stellen de begrotingen 2020
vast.

Verloop voorgaande
proces

Geen.

Inhoud

De raad heeft in 2015 aangegeven jaarlijks gebruik te willen maken van haar
overlegrecht met de schoolbesturen over de jaarstukken en conceptbegroting
van de scholen voor openbaar onderwijs in Maastricht. Op 15 december 2020
zal de jaarlijkse informatieronde hierover plaatsvinden. De gemeenteraad heeft
tijdens deze ronde de mogelijkheid om met de schoolbesturen (waarvan een
openbare school in de gemeente gelegen is) hun conceptbegroting en
jaarstukken te bespreken (het zgn. overlegrecht).
De jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van stichting Kom Leren en
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), worden via de dagmail
verstrekt.
De gemeenteraad heeft als ‘extern toezichthouder’ de verantwoordelijkheid om
te voorzien in voldoende openbaar (primair) onderwijs in de stad. Via het
overlegrecht over de jaarstukken en de begroting van het schoolbestuur heeft
u de mogelijkheid om aan te geven of naar uw mening het schoolbestuur
financieel gezien de continuïteit en het specifieke karakter van het openbaar
onderwijs voldoende borgt.

De raad en de schoolbesturen hebben afgesproken om met elkaar in gesprek
te blijven over onderwerpen achter de cijfers.
Van de raadsleden wordt
gevraagd

Zich te informeren

Worden er extra partijen
uitgenodigd voor de
ronde

Ja, bestuurders van LVO en van KomLeren.

Vervolgtraject

Schoolbestuurders nemen al of niet suggesties van de raad over. Gebruikelijk
is dat ze daarna hun begroting 2020 definitief maken en ter vaststelling
voorleggen aan hun Raden van Toezicht.

