
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp    Openbaar Onderwijs en LVO (ronde op verzoek van raadsleden) 

Datum Behandeling    2 maart 2021 

Portefeuillehouder(s)    Wethouder Jongen 

Aanwezig  Via MS-Teams: woordvoerders, wethouder Jongen, Eugene Bernard (LVO) 
ambtenaar Jegers, voorzitter en secretaris.  
Via de live-stream: overige raadsleden, burgerleden, ambtenaren, en burgers 

Woordvoerders    Van der Heijden (CDA), Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), Wijnands (D66),  
  Slangen (PvdA), Verkoijen (VVD), Gerats (SP), B. Garnier (Partij Veilig  
  Maastricht), Miesen (PVV), Schulpen (SAB), Meijer (50PLUS), Nuyts (Liberale  
  Partij Maastricht), Tiber (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Brüll 

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 
vragen te stellen aan LVO en de portefeuillehouder. 
 
Er worden in twee termijnen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a.: 
zorgen i.r.t. openbaar VMBO, stand van zaken fusieplannen, communicatie en 
informatievoorziening naar de raad, vervallen brinnummers, planning en fasering, 
mate van afdwingbaarheid openbaar onderwijs, integraal huisvestingsplan, 
consequenties vervallen openbaar onderwijs VMBO in Maastricht, borging 
continuïteit openbaar onderwijs VMBO, toetreden andere onderwijsorganisatie in 
Maastricht, alternatieve scenario’s voor oplossen problematiek brinnummers, 
overschrijding budget begrotingspost overige personele lasten, stand van zaken 
gesprekken inspectie, masterplan, united world college, werkgroep onderwijs.      

   
De heer Bernard (voorzitter college van bestuur LVO) en de portefeuillehouder 
reageren op de bijdragen van de woordvoerders.    
 

  Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen 1. Wethouder Jongen zegt toe dat vanaf nu informatie met de raad gedeeld 
worden over het united world college in het kader van het overlegrecht 
openbaar onderwijs. 

2. Wethouder Jongen zegt toe de raad medio mei/juni te informeren over het 
in ontwikkeling zijnde integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Openbaar Onderwijs en LVO (ronde op verzoek van raadsleden) 

Datum Bijvoorbeeld 2 maart 2021  

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar Jan Jegers 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De afgelopen jaren heeft er veel gespeeld op het gebied van (openbaar) 
onderwijs, en ook thans is er aanleiding om de raad bij te praten. In 
ogenschouw nemend de rapporten van de Rekenkamer en de statuten van 
LVO heeft de gemeenteraad een rol en bevoegdheden aangaande (met name 
openbaar) onderwijs. Los van formele bevoegdheden wil de raad de belangen 
behartigen, waarbij informatievoorziening vanuit het college en LVO aan de 
raad van belang zijn.  

Directe aanleiding voor het verzoek van enkele raadsleden is: 

1. Het feit dat er na het raadsbesluit van 28 mei 2019 aangaande het 
voorgenomen besluit van LVO tot fusie van SMC en PMC op dit moment nog 
geen fusie is gerealiseerd, en de communicatie hierover summier is.  

2. De ronde aangaande het jaarlijkse overlegrecht d.d. 15 december 2020 (met 
de op afstand geplaatste schoolbesturen voor openbaar onderwijs) niet heeft 
geleid tot voldoende informatie (over o.a. het openbaar onderwijs en VMBO). 
Het is derhalve lastig de wezenskenmerken en continuïteit van het openbaar 
onderwijs te kunnen bewaken. En daarnaast is enkele jaren geleden 
afgesproken dat raad en de schoolbesturen met elkaar in gesprek blijven over 
onderwerpen achter de cijfers. 

3. De recente raadsinformatiebrieven “LVO d.d. 14 januari 2021” en “VMBO 
d.d. 20 januari 2021.  

Vorm bijeenkomst Digitaal gesprek via MSTeams 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Er is geen besluitvorming aan de orde. 

Verloop voorgaande 
proces 

Geen direct hieraan voorafgaand proces aan de orde; indirect de 
informatieronde overlegrecht openbaar onderwijs d.d. 15 december 2020, 
alsmede de genoemde raadsinformatiebrieven. 

Inhoud   De voornemens die LVO heeft ten aanzien van Openbaar VMBO; 

 De planning van de besluitvorming over de structuur van VO 

Maastricht; 

 Afstemmen verwachtingen ten aanzien van behandeling IHP VO. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
ronde 

Ja, bestuurders van LVO  



 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Geen direct vervolgtraject. Het college (danwel LVO via het college) informeren 
de raad. 

 


