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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 essentialia 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. 
 

Vorm bijeenkomst Rondetafelgesprek. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De RvT 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 21 januari 2020 zal 
de jaarlijkse ronde hierover plaatsvinden, waarbij alleen de bestuurders van 
LVO aanwezig kunnen zijn. De gemeenteraad heeft tijdens deze ronde de 
mogelijkheid om met desbetreffend schoolbestuur (van welke een openbare 
school in de gemeente gelegen is) hun begroting en jaarstukken te bespreken 
(het overlegrecht). 

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), zijn via de dagmail d.d. 8 
januari 2020 verstrekt.  
 
De gemeenteraad heeft als ‘extern toezichthouder’ de verantwoordelijkheid om 
te voorzien in voldoende openbaar (primair) onderwijs in de stad. 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.  
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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 (aanwezig) en van KomLeren (niet aanwezig). 

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. De RvT van KomLeren heeft de 
begroting al – voordat de raad gebruik heeft gemaakt van het overlegrecht – 
vastgesteld. 

 

 

 


