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Nr. RV19.0047 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA betreffende de onderwijssituatie bij Lyceum aan Zee   Aan de fractie PvdA i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 7 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de onderwijssituatie bij Lyceum aan Zee. Het antwoord vindt u onder de vraag:  1. Onderschrijft het college de analyse dat de situatie bij Lyceum aan Zee als zeer ernstig 
kan worden bestempeld? Wij onderschrijven uw analyse dat de situatie bij Lyceum aan Zee zeer ernstig is.   
 

2. Is het college het met ons eens dat -onconventioneel- steun aangeboden kan worden 
aan het bestuur en het directieteam die de taak op zich gaat nemen de kwaliteit van het 
onderwijs weer op ten minste voldoende niveau te brengen? Ondanks het feit dat wij niet over de inhoud van het onderwijs gaan, zijn wij blij met de steun die u aanbiedt.  
 

3. Kunt u zo’n aanbod overdragen aan Scholen aan Zee; terugkoppelen wat de reactie is 
en aangeven wat de extra gemeentelijke inspanning zal of kan zijn?   Wij hebben uw steun inmiddels overgebracht aan het bestuur en die is met dank ontvangen. Het bestuur werkt aan een plan van aanpak, waarbij wordt bekeken op welke manier en met welke middelen de gemeente Scholen aan Zee kan steunen om het onderwijsaanbod bij Lyceum aan Zee te verbeteren.  
 

4. Kunt u in afstemming met Scholen aan Zee in oktober een informatiebijeenkomst 
organiseren zodat wij als raad op de hoogte blijven van de inspanningen en de in gang 
gezette verbeteringen? Het bestuur heeft toegezegd een werkbezoek te organiseren, waarvoor u na de zomervakantie wordt uitgenodigd.    Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 25 juni 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


