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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

proces LVO  15 maart 2021 

Verz.: 16-03-2021 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

BCGW (Bibi) Wouw, van de  043 35  2021.08467  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Bibi.van.de.Wouw@maastricht.nl  043 - 350 4310  --  

Geachte raadsleden,  
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Graag informeren ik jullie op hoofdlijnen over het proces rondom besluitvorming LVO naar aanleiding 
van de vorige week gedeelde toekomstvisie (RIB 8 maart). 
 
Op 30 maart vindt de informatieronde plaats met LVO over de toekomstvisie die zij hebben 
opgesteld. In deze visie geven ze aan dat de voorkeur uitgaat naar denominatie Algemeen Bijzonder 
voor de brede scholengemeenschap aan de Groene Loper. In die visie staat ook dat ze de 
verantwoordelijkheden (en daarbij horende rol) die de raad van de gemeente Maastricht nu heeft ten 
aanzien van het Openbaar Onderwijs, vergelijkbaar willen vastleggen in een convenant met de 
gemeente. De heer Bernard zal dit tijdens de informatieronde verder toelichten.  
 
Stappen na 30 maart  
16 april: Het college van bestuur van LVO neemt een voorgenomen besluit (de overwegingen van de 
raad en andere stakeholders gehoord hebbende). 
 
Voor de zomervakantie 
Het verplaatsen of opheffen van openbaar onderwijs heeft instemming nodig van de raad. In dat 
geval ontvangt het College een voorgenomen besluit van LVO en volgt:  
 Collegevoorstel  Raadsvoorstel  Stadsronde  Raadsronde  Raadsbesluit. 
Is dat raadsbesluit negatief dan ontstaat er een conflictsituatie met LVO. Dat kan mogelijk gevolgen 
hebben voor de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs.   
  
Na de zomervakantie 
Blijft er Openbaar Onderwijs of gaat de raad akkoord met de keuze van LVO dan wordt er een IHP 
VO opgesteld dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd:  
 Collegevoorstel  Raadsvoorstel  Stadsronde  Raadsronde  Raadsbesluit. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 


