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Geachte leden van de Rekenkamer
U heeft ongetwijfeld ook kennisgenomen van de grote problemen die op VMBO-Maastricht zijn
ontstaan waarbij 354 leerlingen hun diploma niet mochten ontvangen na afronding van de centraal
schriftelijke examens.
De gemeenteraad heeft zich net als wethouder Bert Jongen allereerst gericht op het zo snel mogelijk
herstellen van dit ongeluk voor leerlingen en ouders. Maar natuurlijk is binnen de Raad ook al veel
gesproken over de oorzaken, mogelijke maatregelen en oplossingen. Wij zijn immers formeel maar
heel beperkt verantwoordelijk voor een deel van het onderwijs in de stad maar voelen ons natuurlijk
wel verantwoordelijk. Op 3 juli is daarom bijgevoegde motie unaniem door de gemeenteraad
aangenomen.
De Raad wil ook zelf lessen trekken. Het is van groot belang dat de Raad in de discussie over het
masterplan VO Maastricht optimaal in positie is om de plannen op waarde te schatten en te weten
waar en hoe de Raad zijn formele en gevoelde verantwoordelijkheid in praktijk kan brengen.
Vandaar dat wij U vragen ons te adviseren over een tweetal vragen die ieder op zich staan maar wel
raakvlakken hebben:
1. LVO-Maastricht heeft een monopoliepositie in de stad. Velen denken dat die
monopoliepositie op zich een grote belemmering is om de problemen toekomstbestendig op
te lossen. Anderen denken dat dat niet per se zo hoeft te zijn en dat de toelating van een
nieuw bestuur (als zich daar al iemand voor meldt) op zich niet tot betere oplossingen leidt.
Onze vraag is dus: is de monopoliepositie van LVO-Maastricht nadelig bij het zoeken naar
oplossingen? En zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een
monopoliepositie, effectief (toe)zicht te houden op de ontwikkelingen in het onderwijs in de
stad.
2. LVO-Maastricht en de Raad zijn al enige tijd in een juridisch traject verwikkeld over de
reikwijdte van de formele bevoegdheden van de gemeenteraad. Uiteindelijk is tot een
arbitragetraject besloten en die zal naar verwachting eind juli tot een uitspraak leiden. Wat
die ook zij, vast staat dat de Raad formeel een bevoegdheid heeft als het gaat om de
huisvesting van onderwijsvoorzieningen en waar het openbaar onderwijs betreft zijn die
bevoegdheden nog ruimer. Hoe kan de Raad die bevoegdheden effectief uitoefenen, mede
gezien de genoemde uitspraak inzake de arbitrage? Welke informatie moet de Raad
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daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag cq opdracht zou de Raad daarvoor bij het
College moeten neerleggen?
Het onderwijs en met name de zorg voor de kwetsbaardere leerlingen raakt steeds meer aan
de taken mbt Jeugdzorg die de gemeente in 2015 overgedragen heeft gekregen. Ook met
oog daarop is een heldere positie van de Raad erg gewenst. Is het mogelijk ook hierover iets
in het advies op te nemen?
Wij hebben al een eerste mondelinge afstemming met leden van uw Kamer gehad en danken u nu al
voor de grote bereidwilligheid om hierover met ons mee te denken en op korte termijn (de discussie
over het masterplan zal in de maanden september, oktober plaatsvinden) tot een advies te komen.
De Raad is beschikbaar voor eventuele vragen van uw kant. Hieronder ziet u de telefoonnummers
en vakantieplanning.
Met vriendelijke groet,
Marlise Korsten: GroenLinks, tel.06-51410943, afwezig tussen 26 juli tot 10 augustus
Alex Meij: PVM, tel. 06- 28972880, afwezig van 8 augustus tot 13 augustus
John Pieters: SPM, tel. 06-38163417, niet afwezig tot 1 september
Manon Fokke: PvdA, tel. 06-52808921, afwezig van 7 tot 14 juli
Mede namens:
Niels Peeters (CDA)
Franca Eurlings (D66)
John Gunther (SP)
Michel Severijns (VVD)
Alexander Lurvink (M:OED)
Rene Bertsch (PVV)
Jos Gorren (SAB)
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