
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Informatieronde mogelijkheden toezichthoudende rol raad irt denominatie LVO-
scholen 

Datum 07 juli, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar JMW Jegers 
Telefoonnummer: 043-350 3124 
Jan.Jegers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Het college heeft informatie gedeeld met de raadsleden, waarmee iedereen op 
een gelijk kennisniveau is gebracht. 
 

Vorm bijeenkomst Een informatieronde waarin de denkrichting ten aanzien van de 
toezichthoudende rol wordt uitgelegd. Korte toelichting (maximaal 15 minuten) 
door concernjurist inzake het convenant, gevolgd door het beantwoorden van 
verhelderende/informatieve vragen uit de raad. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Tijdens een tweetal informatierondes in maart is de door LVO opgestelde 
Toekomstvisie VO Maastricht besproken. 

Inhoud  In de Toekomstvisie van LVO voor haar scholen in Maastricht is de 
herschikking van de verschillende onderwijssoorten over de beoogde locaties 
in Maastricht opgenomen. Om tot een werkbare samenwerking en afstemming 
tussen de verschillende scholen te komen, is LVO voornemens alle scholen de 
denominatie bijzonder neutraal te geven. Daarmee verdwijnt de denominatie 
openbaar onderwijs, als denominatie ‘van overheidswege’, die onder het 
toezicht van de gemeenteraad staat. 

LVO heeft een voorstel uitgewerkt (convenant) om de de wezenskenmerken 
van het openbaar onderwijs (algemeen toegankelijk, algemeen benoembaar 
en pluriformiteit) en het toezicht daarop door de gemeenteraad, te waarborgen 
voor alle VO-scholen in Maastricht.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of een korte presentatie te geven. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder de ronde te volgen via de livestream. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja, het college van bestuur van de stichting LVO, wellicht bijgestaan door hun 
bedrijfsjurist 



 

 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Afhankelijk van het verloop van de informatieronde, zal LVO al of niet een 
voorgenomen besluit nemen dat voorgelegd kan worden aan de raad en MR’s 
van de Maastrichtse scholen. Indien dit aan de orde is zullen we het voorstel 
na het zomerreces aan de raad voorleggen. 

 


