
            

           

  
 
 

MOTIE 
 

Indiener Marlise Korsten (GroenLinks) 

Raadsvergadering 9 oktober 2018 

Agendapunt 8. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Verlenging aanstelling de heer Postema 

Besluit gemeenteraad  

 
 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 oktober 2018, 
 
Constaterende dat: 
 

 354 leerlingen van VMBO Maastricht afgelopen zomer geconfronteerd werden met ernstig falen van hun 

school als gevolg waarvan zij niet op reguliere wijze hun diploma konden halen; 

 Dit voor grote (ook maatschappelijke) onrust en een bedorven zomer voor ouders en leerlingen heeft 

gezorgd, alsmede een extra drempel opwierp naar vervolgopleidingen;  

 Dat linksom of rechtsom de school, onderdeel van LVO, hiervoor verantwoordelijkheid draagt; 

 Dat daarmee afbreuk is gedaan aan het toch al broze vertrouwen in LVO als belangrijkste leverancier van 

voortgezet onderwijs in Maastricht; 

 
Overwegende dat: 
 

 Het in het belang van ouders, leerlingen, personeel van de scholen, de gemeenteraad en van de stad in het 

algemeen is dat aan herstel van dat vertrouwen wordt gewerkt; 

 Dat daarbij met spanning wordt uitgekeken naar de onderzoeken die zijn gestart naar de oorzaken van dit 

debacle; 

 Dat daarin ook het volle licht zal komen te staan op de rol van de verschillende verantwoordelijke 

leidinggevenden en organen; 

 Dat het in de rede had gelegen dat tot dat moment verregaande besluiten over de rechtspositie van een van 

de leidinggevenden on hold waren gezet; 

 
BESLUIT: 
 

 Haar onbegrip en teleurstelling uit te spreken over het besluit van de Raad van Toezicht om het contract met 

de heer Postema met twee jaar te verlengen. 



 En verzoekt het College het gestelde in deze motie aan de betrokkenen en de Raad van Toezicht over te 

brengen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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