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Op 21 januari 2020 zal de jaarlijkse Informatieronde plaatsvinden rondom het openbaar onderwijs. 
Deze Informatieronde vloeit voort uit het overlegrecht dat de gemeenteraad (van een gemeente 
waarin een openbare school is gelegen) heeft met desbetreffend schoolbestuur om hun begroting en 
jaarstukken te bespreken. 
Tijdens de Informatieronde in januari kan uw gemeenteraad zich uitspreken over de jaarstukken 
2018 en de begroting 2020 van de onderwijsinstellingen die openbaar onderwijs in onze stad 
aanbieden, zijnde stichting kom Leren en stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). 
De betreffende stukken vindt u als bijlagen toegevoegd. 
Met uw zienswijze over de jaarstukken en de begroting van het schoolbestuur heeft u de bevoegd-
heid om aan te geven of naar uw mening het schoolbestuur financieel gezien de continuïteit en het 
specifieke karakter van het openbaar onderwijs voldoende waarborgt. 
Het plannen van deze informatieronde is moeilijk geweest. KomLeren heeft tijdig haar stukken 
aangeleverd, maar de begroting 2020 van LVO heeft lang op zich laten wachten, waardoor ik de 
geplande datum van 11 december voor een informatieronden heb moeten laten passeren.  
Toen duidelijk werd dat LVO voor de kerst zou kunnen aanleveren, heeft het presidium alsnog 21 
januari a.s. als mogelijkheid in de raadsagenda gevonden voor bespreking van de jaarstukken 
openbaar onderwijs. Een datum waarop de bestuurders van Kom Leren onmogelijk aanwezig 
kunnen zijn. De RvT van Kom Leren heeft inmiddels besloten om de begroting 2020 formeel vast te 
stellen, voordat de raad gebruik heeft kunnen maken van haar overlegrecht. 
Ik stuur de jaarstukken en begroting van KomLeren wel mee en laat het aan de raad ter overweging 
of u op een latere datum alsnog met de bestuurders in gesprek wilt gaan. 
 
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u graag naar het rondbriefje.  
Hoogachtend, 

 
H.W.M. (Bert) Jongen 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 


