
 

 

 

 

 

 

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. 

 


