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De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021, 
 
Overwegende dat: 

 De gemeenteraad de afgelopen jaren veel inspanningen heeft gedaan om in goed overleg met LVO te komen 

tot en samenhangend palet aan voorzieningen voor voorgezet onderwijs in Maastricht; 

 Daarbij steeds gezocht is naar een palet waarin alle denominaties een plaats kregen;  

 Daarbij met name de borging van het openbaar onderwijs over de volle breedte unanieme steun in de raad 

kreeg;  

 Alle bestuurders van LVO de raad de afgelopen jaren hebben bezworen dat die borging bij LVO 

gegarandeerd is; 

 

Constaterende: 

 Dat het de bevoegdheid van de raad is zich ervan te vergewissen dat het schoolbestuur, in dit geval LVO, zich 

deugdelijk van die taak kwijt; 

 En daartoe aan de raad eenmaal per jaar verantwoording aflegt via inzage in het algemeen beleid en de 

relevante jaarstukken; 

 Constaterende dat dit in de ronde van 15 december noch in de weken daarna is gebeurd en dat de 

toelichting daarop summier (dat wil zeggen een algemene notitie over VMBO Maastricht) is gebleven; 

 Dat recente berichten over het mogelijk voornemen van LVO om het Brinnummer van het openbare deel van 

het VMBO op te geven de onduidelijkheid heeft vergroot;  

 

Besluit:  

 Uit te spreken dat de gemeenteraad onvoldoende overtuigd is dat de (financiële) continuïteit van het 

Openbaar Onderwijs VMBO in Maastricht bij LVO geborgd is; 

 De wethouder te vragen dit standpunt aan het bestuur van LVO over te brengen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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