
 

 

 

 

 

 

Informatieronde Masterplan herinrichting voortgezet 
onderwijs en huisvesting Maastricht  

Besluitenlijst 
 

Onderwerp   Informatieronde Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs en huisvesting    
 Maastricht 

Datum Behandeling   20 februari 2018  

Portefeuillehouder   Wethouder Jongen 

Aanwezig   Woordvoerders en andere (burger)raadsleden, 5 ambtenaren en 9  
 burgers/afgevaardigden van organisaties  

Woordvoerders   Van der Heijden (CDA), Sabel (SPM), Politsch (D66), Hans (PvdA), Solomons    
 (GroenLinks), Smeets (PVM), Es Sadki (Es Sadki), Noteborn (VVD), De Graaf (SP) 

Voorzitter   Mevrouw Heijnen 

Secretaris   Bart Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

 De voorzitter opent de vergadering, geeft aan welke parallelle sessies er zijn, en  
 schetst het verloop van de ronde. Vervolgens verricht de wethouder een korte aftrap  
 aangaande het voortraject en de eerdere bijeenkomsten. Nadat de heer Beckers    
 (directeur LVO Maastricht) een presentatie verzorgt, stellen diverse woordvoerders  
 vragen. De vragen gaan onder andere over draagvlak, scenario lagere  
 leerlingenaantallen, veiligheid bij het oversteken van de brug, contact basisscholen,  
 kosten vervoer vs onderwijs op locatie, brinnummer, arbitrage, en het vervolgtraject  
 richting de gemeenteraad. De heer Beckers beantwoordt het merendeel van de   
 vragen. De portefeuillehouder beantwoordt de politieke vragen aangaande arbitrage  
 en de behandeling door de raad. De portefeuillehouder hecht er waarde aan dat de  
 raad ook betrokken wordt bij het definitieve (onderwijs)scenario, ondanks dat ze  
 formeel alleen een rol hebben bij de huisvesting. De heer Beckers geeft aan dat LVO  
 de gemeenteraad regelmatig op de hoogte wil houden.  
 De voorzitter sluit de vergadering. 

Toezeggingen   Niet van toepassing 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Informatieronde Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs en huisvesting 
Maastricht 

Datum 20 februari, 2018 

Portefeuillehouder Bert 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 Raadsleden zijn geïnformeerd over het voor de herinrichting van het 
voortgezet onderwijs in Maastricht opgestelde Masterplan.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  



 

 

 

 

 

 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College van B&W en het CvB van LVO stellen het Masterplan als 
richtinggevend document vast. 

Verloop voorgaande 
proces 

Met alle belanghebbenden in de stad zijn meermaals gesprekken gevoerd om 
richtinggevende criteria op te halen, die bepalend zijn geworden voor de twee 
richtinggevende scenario's die in het Masterplan zijn verwoord. 
Raadsfracties zijn geïnterviewd om ook hun eigen zienswijze weer te kunnen 
geven. 
De raad is het afgelopen half jaar driemaal geïnformeerd over de procesgang.  

Inhoud  In opdracht van het gemeentebestuur en het bestuur van LVO is een 
Masterplan opgesteld voor de herinrichting van het Voortgezet Onderwijs in 
Maastricht. Belangrijkste opdracht van de gemeenteraad was om alle 
belanghebbende partijen in de stad te spreken en hen te betrekken bij het 
opstellen van het Masterplan. 
Als resultaat van vele gesprekken en uitvoerig onderzoek biedt de stuurgroep 
het Masterplan Herinrichting Voortgezet Onderwijs en huisvesting Maastricht 
aan. Het Masterplan biedt twee richtinggevende scenario's voor de inrichting 
van het voortgezet onderwijs en de mogelijke huisvesting daarvan. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren over het Masterplan. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, de centrale directie van LVO Maastricht. 

Vervolgtraject Het Masterplan wordt nu als voorgenomen besluit ingegeven in de formele 
medezeggenschapsprocedure binnen LVO. Na instemming door de MR's zal 
het CvB van LVO een definitief besluit nemen over het Masterplan.  
Afhankelijk van de eventuele wijzigingen die al of niet na de inspraak moeten 
worden aangebracht in het Masterplan, zal het plan opnieuw via collegebesluit 
en in stadsronde en raadsronde aan de nieuwe raad worden voorgelegd. 
Ondertussen gaan LVO en de gemeente aan de slag met de voorbereidingen 
van een vervolgopdracht om de inrichting van het VO verder toe te spitsen tot 
één scenario (vóór zomervakantie) en dit vervolgens uit te werken tot een 
Huisvestingsplan dat op zijn vroegst december 2018 wordt verwacht. 

 


