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Publiekssamenvatting:
De Stichting Scholen aan Zee is ontstaan uit de samenwerking van de algemeen bijzondere 
scholengemeenschap Nieuwediep en de interconfessionele scholengemeenschap Etty Hillesum College. 
Beide scholen hadden een eigen brinnummer, wat betekent dat voor beide scholen een eigen 
administratie gevoerd moest worden. Met ingang van 1 augustus 2018 is één van de brinnummers 
opgeheven, zodat de scholengemeenschap als één instituut verder gaat. Om deze institutionele fusie te 
borgen  bestaat bij Scholen aan Zee de wens om statuten aan te passen. De gemeenteraad wordt 
gevraagd in te stemmen met de wijziging van de statuten. 

Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De Stichting Scholen aan Zee is ontstaan uit de samenwerking van de algemeen bijzondere 
scholengemeenschap Nieuwediep en de interconfessionele scholengemeenschap Etty Hillesum 
College. Beide scholen hadden een eigen brinnummer, wat betekent dat voor beide scholen een 
eigen administratie gevoerd moest worden. Met ingang van 1 augustus 2018 is één van de 
brinnummers opgeheven, zodat de scholengemeenschap als één instituut verder gaat. In de 
slotbepaling (artikel 26) van de geldige statuten staat vermeld dat een wijziging van statuten ten 
aanzien van het doel, uitgangspunten en/of middelen instemming behoeven van de gemeenteraad. 

Het bestuur van de Stichting Scholen aan Zee vraagt instemming van de gemeenteraad om de 
statuten te wijzigen, waarbij: 

 De doelstelling als volgt wordt geformuleerd: de Stichting stelt zich ten doel voor Den Helder 
en omstreken een volwaardig en breed aanbod voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs 
in stand te houden;

 Niet langer in de slotbepaling wordt opgenomen dat wijziging van doel en uitgangspunten 
instemming van de gemeenteraad behoeven. 

Doelen en resultaten
Door het wijzigen van de statuten zijn deze in lijn met de huidige op de Stichting Scholen aan Zee 
geldende (onderwijs)wet- en regelgeving.

Kaders en omstandigheden
De huidige statuten van Scholen aan Zee dateren van 14 mei 2007 en voldoen niet meer aan de 
huidige organisatie en tijd.

Argumenten en alternatieven
Door het wijzigen van de statuten verdwijnt de slotbepaling dat bij wijziging van doel en 
uitgangspunten instemming van de raad nodig is.  Door het in 1997 samengaan van openbaar en 
interconfessioneel onderwijs in één stichting is de grondslag al algemeen bijzonder geworden. Hierom 
is in de statuten niet langer de slotbepaling opgenomen dat wijziging van doel en uitgangspunten 
instemming van de gemeenteraad behoeft, omdat formeel de gemeenteraad al sinds 1997 geen 
zeggenschap meer heeft over het voortgezet onderwijs. Dit is echter nooit goed in de staten verwerkt 
en wordt nu aangepast. 

Daar staat tegenover dat in de doelstelling de algemeen toegankelijkheid van het onderwijs 
gewaarborgd is.

Tussen het college van burgemeester en wethouders en de directie van Scholen aan Zee vindt 
regelmatig bestuurlijk overleg plaats, waardoor er voldoende feeling is met het voortgezet onderwijs in 
Den Helder. 

Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel leent zich conform de referendumverordening voor het houden van een referendum (geen 
uitzonderingsgrond). Voorgesteld wordt om, gezien het beperkte belang, over dit onderwerp geen 
referendum te voeren. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is geen onderwerp in dit voorstel. 

Financiële consequenties
Op dit besluit volgen geen financiële consequenties. 

Uitvoering en planning
Het bestuur van Scholen aan Zee wil de gewijzigde statuten per 1 januari 2021 doorvoeren. 



3/4

Communicatie
Het raadsbesluit wordt schriftelijk meegedeeld aan Scholen aan Zee, waarna de wijziging van de 
statuten gewijzigd kunnen worden. 

Den Helder, 13 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 23 november 2020

Besluit nummer 2020-057800

Onderwerp Voorstel in te stemmen met de wijziging van de statuten van de 
Stichting Scholen aan Zee

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 13 
oktober 2020,

besluit:

1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 november 2020


