
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 

Datum 21 september, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar PMJ Muijrers 
Telefoonnummer: 0611345986 
peggy.muijrers@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad, n.a.v. verzoek bij behandeling onderwijsvisie ‘Samen Leren 
in Maastricht’ 

Verloop voorgaande 
proces 

De Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 is opgesteld in nauwe 
samenwerking met een afvaardiging van de VVE-gecertificeerde 
kinderopvangorganisaties, primair- en voortgezet onderwijs in Maastricht, 
collega’s vanuit gemeente Maastricht op het gebied van armoedebestrijding, 
kunst & cultuur (Centre Céramique/Kumulus), sport & bewegen (Maastricht 
Sport), natuur- en milieueducatie (CNME), het stedelijke SDG platform en 
PACT voor kindcentra. 

Op 7 september jl. heeft er een stadsronde plaatsgevonden met een 
afvaardiging van betrokken partijen.  

Inhoud  Als de raad instemt met dit voorstel dan wordt de Educatieve Agenda 
Maastricht 2021-2024, bestaande uit een Ambitiedocument en een 
Uitvoeringsagenda, vastgesteld. De Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 
omvat agendapunten, ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvang, 
waaraan - niet altijd op de voorgrond - al jaren gewerkt wordt en die op 
onderdelen zijn geactualiseerd. Ook geeft de gemeenteraad bij vaststelling het 
college van burgemeester & wethouders de bevoegdheid om een 
subsidieregeling Educatieve Agenda Maastricht op te stellen en de hiervoor 
geoormerkte middelen jaarlijks te verdelen. De bijbehorende financiële 
middelen worden dan toegevoegd aan het budget Educatieve Agenda 
Maastricht.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

“Afhankelijk van de coronapandemie en mogelijkheden kan een toeschouwer 
plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal of de livestream volgen. 



 

 

 

 

 

 

Inwoners kunnen via een email aan griffie@gemeenteraadmaastricht.nl, de 
laatste stand van zaken en mogelijkheden opvragen en of het 
raadsinformatiesysteem raadplegen. Aanmelden bij de griffie tav aanwezigheid 
is verplicht.” 

Vervolgtraject Op 28 september vindt de raadsvergadering plaats over de Educatieve 
Agenda Maastricht 2021-2024 ter besluitvorming. 

Na vaststelling zal de defintieve versie van de Educatieve Agenda Maastricht 
2021-2024 aan alle betrokkenen worden uitgereikt/gedeeld. 

 


