
 

 

 

 

 

 

Informatieronde Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Leerplicht RMC  

Besluitenlijst 
 

Onderwerp   Wijziging gemeenschappelijke regeling Leerplicht RMC 

Datum Behandeling   8 mei 2018  

Portefeuillehouder   Wethouder Jongen 

Aanwezig   Woordvoerders en andere (burger)raadsleden (totaal 28), 2 ambtenaren en 4  
 burgers/afgevaardigden van organisaties  

Woordvoerders  Pieters (SPM), Peeters (CDA), Demas (D66), De Graaf (SP), Slangen (PvdA), Korsten 
(GroenLinks), Meij (PvM), Noteborn (VVD), Nuyts (LPM), Meijer (50Plus), Schulpen 
(SAB), Betsch (PVV) 

Voorzitter   Michel Severijns 

Secretaris   Bart Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

 De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom, en schetst het verloop van  
 de ronde. Verder vraagt hij aandacht voor punten van orde, waaronder het voorstel   
 om burgerleden die later vandaag worden benoemd al het woord te laten voeren.  
 Tevens verzoekt de voorzitter iedereen om zijn/haar naam te noemen,    
 aangezien nog niet iedereen elkaar kent. Hij vraagt de ambtenaren om zich voor te  
 stellen. 
 
 Nadat de portefeuillehouder een inleiding verzorgt, stellen een aantal woordvoerders  
 vragen.De vragen en opmerkingen gaan onder andere over de verdeelsleutel tussen   
 gemeenten, de financiele cijfers, de verandering naar een jaarverslag per  
 kalenderjaar, de data in artikel 3 van de regeling, het corrigeren van zaken in relatie  
 tot de Wet dualisering gemeentebestuur uit 2002.  
 
 De vragen worden beantwoord, waarbij de ambtenaren de technisch/inhoudelijke  
 vragen voor hun rekening nemen. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 

Toezeggingen  Niet van toepassing 

 
  



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 
 

Onderwerp Herziening GR Leerplicht RMC 

Datum 8 mei 2018 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 9 Onderwijs 

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

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is voldoende geïnformeerd over de voorgestelde wijzigingen in de 
gemeenschappelijke regeling “Regionale samenwerking Leerplicht en 
Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie”, om na de geplande raadsronde in de 
raadsvergadering het college van B&W toestemming te verlenen de 
wijzigingen door te voeren. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

De voorgestelde wijzigingen zijn door een concernjurist uitgewerkt en 
tweemaal besproken in het Directieteam Sociaal Domein MH en in het 
Ambtelijk Overleg Onderwijs MH. 

Inhoud  De bestaande gemeenschappelijke regeling tussen de Maastricht-
Heuvellandgemeenten "Regionale samenwerking Leerplicht en Regionaal 
Meld- en coördinatiefunctie” uit 2003, is op een aantal onderdelen niet meer 
actueel. Het college heeft besloten een aantal termijnen uit de regeling aan te 
passen aan de gemeentelijke planning & controlecyclus zodat deze weer 
parallel lopen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de regeling aan 
te passen aan de Wet dualisering gemeentebestuur. Het college vraagt de 
raad toestemming om deze wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling 
door te mogen voeren. Het zijn technisch/procedurele aanpassingen, zonder 
beleidsmatige consequenties. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren om toestemming te kunnen verlenen aan het college om 
wijzigingen door te voeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Nee. 

Vervolgtraject Dezelfde procedure wordt doorlopen in alle Heuvellandgemeenten.  
Na vaststelling door college volgt gebruikelijke publicatie via Staatscourant, 
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. 

Raadsronde 29 mei 2018 en raadsvergadering 5 juni 2018. 

 

 


