
Uitnodiging stadsronde Wijziging denominatie LVO op 8 februari 2022 
 
Van: Griffie [mailto:griffie@gemeenteraadmaastricht.nl]  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 15:11 
Aan: Griffie <griffie@gemeenteraadmaastricht.nl> 
Onderwerp: Uitnodiging stadsronde sociaal domein 8 februari 2022 
 

Beste mevrouw, meneer, 
 
De gemeenteraad van Maastricht organiseert op 8 februari 2022 een digitale stadsronde over het 
raadsvoorstel Voorgenomen besluit van stichting LVO, wijziging denominatie VO-scholen Maastricht, 
ter instemming Raad. Het doel van deze stadsronde is een dialoog te hebben tussen inwoners, 
belanghebbenden en raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening aan de gemeenteraad 
kenbaar maken.  
 
Meer informatie over het raadsvoorstel (inclusief een verwijzing naar het volledige voorstel) vindt u 
via deze link in het RaadsInformatieSysteem (RIS).  
  

Achtergrond raadsvoorstel 
Het College van Bestuur van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft als voorgenomen 
besluit de Toekomstvisie Voortgezet Onderwijs Maastricht vastgesteld. Daarin zijn besluitpunten 
opgenomen die raken aan de bevoegdheden van de gemeenteraad. Het verhuizen/verplaatsen van 
(openbare) scholen en de denominatiewijziging van (katholieke en) openbare scholen naar algemeen 
bijzonder behoeven instemming van de raad. LVO neemt haar besluit om meerdere redenen. Ten 
eerste om de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid, algemene 
benoembaarheid en pluriform onderwijsaanbod) van toepassing te laten zijn op al haar scholen in 
Maastricht. Daarmee verdwijnt weliswaar de denominatie openbaar onderwijs (evenals de 
denominatie katholiek), maar draagt het samenwerkingsbestuur LVO de wezenskenmerken hiervan 
uit op al haar scholen in Maastricht. De aan het openbaar onderwijs gekoppelde toezichthoudende 
bevoegdheden van de gemeenteraad worden verbreed naar alle scholen, vast te leggen in een 
convenant (bijlage 4) en in een voorgenomen statutenwijziging (bijlage 5). Ten tweede om bij de 
herschikking van het voortgezet onderwijs in Maastricht meer samenwerking mogelijk te maken 
tussen de drie brede(re) scholengemeenschappen die ontstaan in Maastricht. 
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 

1. in te stemmen met het verplaatsen van het openbaar onderwijs ten behoeve van de 
herinrichting voortgezet onderwijs in Maastricht; 

2. in te stemmen met het voorgenomen besluit van het CvB van LVO om per 01-08-2022 de 
denominatie van al haar scholen in Maastricht te wijzigen in Algemeen Bijzonder; 

3. in te stemmen met het samen met het CvB van LVO opgestelde Convenant waarin de 
toezichthoudende bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van alle scholen 
voor voortgezet onderwijs in Maastricht zijn vastgelegd. 

 
Deelnemen aan de digitale stadsronde? Aanmelden verplicht. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op dinsdag 8 februari 2022 om 17:00 uur. U kunt 
deelnemen op verschillende manieren.  
 

 U kunt vooraf kort en krachtig schriftelijk of digitaal via bijvoorbeeld een brief, e-mail of een 
opgenomen videoboodschap uw mening met ons delen. Deze bijdrage wordt vervolgens 
toegevoegd aan de stukken en agenda. Dat geeft raadsleden de kans zich vooraf goed voor te 
bereiden en uw bijdrage mee te nemen in hun overwegingen. Uw videoboodschap uploadt u zelf 
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op YouTube en per e-mail stuurt u de link van uw video. Uw bijdrage mailt u uiterlijk 4 februari 
2022 naar griffie@gemeenteraadmaastricht.nl . Een bijdrage die niet aan fatsoensnormen 
voldoet, kan worden geweigerd. 
 

 Of u kunt er ook voor kiezen om tijdens dit moment digitaal aanwezig te zijn en deel te nemen 
aan het gesprek met de raad via Microsoft Teams. Microsoft Teams is een online vergadertool. 
Het kent verschillende toepassingen. U kunt de software downloaden op uw computer via 
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/free of u kunt de app 
installeren op uw mobiele apparaat via de App store of via Google Play. Van de griffie ontvangt u, 
nadat u zich heeft aangemeld, een link om deel te nemen aan de stadsronde en een uitleg over 
de werkwijze tijdens de vergadering. U mag in 3 minuten het woord tot de raad richten, en kunt 
vervolgens aanwezig blijven om te luisteren naar andere deelnemers. De betrokken raadsleden 
kunnen u vragen stellen naar aanleiding van uw inbreng.  Als u dat wilt, oefenen we van tevoren 
met u om te kijken of alles goed werkt. De stadsronde wordt live uitgezonden. Toehoorders 
volgen de livestream en hoeven zich niet aan te melden. 

 
Aanmelden om deel te nemen kan door onderstaande tabel in te vullen en deze uiterlijk 4 februari 
2022 te mailen naar griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. 

 

Stadsronde Voorgenomen besluit van stichting LVO, wijziging denominatie VO-scholen 
Maastricht, ter instemming Raad 8 februari 2022 

Naam  Organisatie  
(indien van toepassing) 

Emailadres * 
(verbonden aan Ms Teams) 

Telefoonnummer**  

    
* noodzakelijk om u een link te kunnen sturen voor de vergadering. 
** noodzakelijk om u te kunnen bellen bij de voorbereiding en of technische problemen in de vergadering. 

 

De betrokken raadsleden kunnen u vragen stellen naar aanleiding van uw inbreng. Dit moment is 
voornamelijk bedoeld voor het gesprek tussen u en de raad. Bij behoefte en gelegenheid kunnen 
raadsleden na afloop aan het college nog informatieve vragen stellen over feiten of ter verheldering. 
Het politieke debat vindt echter op 15 februari 2022 plaats. Het uiteindelijke raadsbesluit over het 
raadsvoorstel is voorzien op 22 februari 2022. 
 
Alles op een rij 

 We nodigen u uit voor een digitale stadsronde op 8 februari 2022. 
 De stadsronde begint om 17.00 uur en verloopt via Ms Teams. 

 U kunt de vergadering live volgen via de livestream: Raad.GemeenteMaastricht.nl. 

 Indien u wilt deelnemen aan het gesprek, dan is aanmelden verplicht. Vermeld duidelijk uw 
contactgegevens door de tabel in te vullen. Toehoorders volgen de livestream en hoeven zich 
niet aan te melden. 

 Aanmelden en of het aanleveren van brief, mail en of video kan via: 
griffie@gemeenteraadmaastricht.nl.  

 Uiterlijke datum voor aanmelden is 4 februari 2022. 
 
Het kan gebeuren dat de agenda van de raad tussentijds verandert. Houd dus de actuele agenda van 
de raad in de gaten via Raad.GemeenteMaastricht.nl.  
 
Vragen? 
De uitnodiging is naar een brede delegatie verstuurd van bekende adressen en staat open voor alle 
geïnteresseerden en betrokkenen. Via deze weg willen wij u vriendelijk vragen de uitnodiging door te 
geleiden naar uw achterban en eventueel andere geïnteresseerden.  
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl  
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Met vriendelijke groet,  
 
Henk-Jan Bodewitz| (Griffier)  
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | 
www.gemeentemaastricht.nl 

 

"DISCLAIMER gemeente Maastricht"  

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 

verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing 

aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw 

bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te 

bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn 

in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."  
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