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Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging VSO/ZMOK 

Gevraagd besluit: 
1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven aan de Aloysiusstichting voor het oprichten van een tijdelijke 
nevenvestiging (naar verwachting tot 2015) van voortgezet speciaal onderwijs (Molenduin) in Den Helder. 
2. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan dit besluit. 

Publiekssamenvatting 
De Wet op de Expertisecentra (WEC) regelt de stichting van nevenvestigingen in het speciaal (voortgezet) 
onderwijs. Het schoolbestuur, in dit gevalt de Aloysiusstichting, verzoekt de raad medewerking te verlenen voor 
het starten van een tijdelijke onderwijsvoorziening in Den Helder. Het is aan de raad een verklaring van geen 
bezwaar af te geven voor het stichten van een nevenvestiging. In dit geval gaat het om een tijdelijke 
nevenvestiging (tot medio 2015) van Molenduin voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die onder 
behandeling zijn bij Lijn 5. Lijn 5 biedt zorg en behandeling bij gedragsproblemen of problemen in de sociale 
omvang. 

Inleiding 
De Aloysius stichting wil in Den Helder een nevenvestiging stichten voor VSO-ZMOK in Den Helder. Het betreft 
een nevenstichting van Molenduin (hoofdvestiging in Zandvoort) voor opvang van Lijn 5-kinderen. Lijn 5 biedt 
zorg en behandeling aan jongeren met gedragsproblemen of problemen in de sociale ontwikkeling. 
De nevenvestiging in Den Helder is tijdelijk, tot aan realisering van nieuwbouw in Schagen. Het is aan de raad 
een verklaring van geen bezwaar af te geven. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het realiseren van een voorziening voor jongeren met gedragsproblemen of problemen in de sociale 
ontwikkeling, waardoor deze jongeren een positievere toekomst tegemoet gaan. 

Kader 
Artikel 76a van de Wet op de Expertisecentra regelt de procedure voor het stichten van een nevenvestiging 
voor een school voor speciaal onderwijs. 

Argumenten 
De bevoegdheid tot het inrichten van een nevenvestiging is voorbehouden aan het schoolbestuur (WEC art. 
76a). Het schoolbestuur meldt bij het Regionale Expertise Centrum (REC) dat zij een nevenvestiging wil 
inrichten. Een nevenvestiging kan alleen in een andere gemeente dan de gemeente van hoofdvestiging worden 
aangevraagd. De omliggende REC's hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vestigen van een 
cluster 4 voorziening in Den Helder. 

De Aloysiusstichting is begin dit schooljaar gestart met de nevenvestiging en daarvoor gebruik van het pand 
aan de Doggersvaart 27, ook wel genoemd de Pelschuur. Deze locatie wordt gehuurd van Lijn 5. Voor de 
huurprijs dient de Aloysiusstichting een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting in bij de 
gemeente. Daar tegenover staat echter een toename in het gemeentefonds door toename van het aantal VSO-
ZMOK leerlingen in de gemeente. Voor iedere plaats wordt een extra bedrag toegevoegd aan het 
gemeentefonds. Dit bedrag wijzigt jaarlijks, maar komt neer op ongeveer € 1.700 per leerling. Dat betekent dat 
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vanaf ongeveer 10 leerlingen de toevoeging aan het gemeentefonds voldoende is voor bekostiging van de 
onderwijshuisvesting. Verwacht wordt een gemiddelde opvang van 15 leerlingen. Eventuele gevolgen voor 
onderwijshuisvesting kunnen een argument zijn om geen verklaring van geen bezwaar af te geven. In dit geval 
zijn de gevolgen minimaal en het risico te overzien. 

De Aloysius stichting en Lijn 5 kiezen voor tijdelijke realisatie van een nevenvestiging in Den Helder omdat in 
Den Helder een locatie voorhanden is die geschikt is voor de opvang van deze jongeren. In Schagen wordt 
gewerkt aan nieuwbouw. Na realisatie van de nieuwbouw zal de nevenvestiging zich verplaatsen naar deze 
locatie. 

Binnen deze nevenvestiging worden alleen residentiële jongeren geplaatst, waardoor er sprake is van een 
andere doelgroep dan op VSO-ZMOK school de Spinaker in Den Helder. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening voor het houden van een referendum, maar is voor 
dit onderwerp praktisch niet uitvoerbaar. Het betreft een tijdelijke voorziening met minimale gevolgen voor de 
inwoners van de stad, waardoor het houden van een referendum niet opweegt tegen de gevolgen van het te 
nemen raadsbesluit. 

Financiële consequenties 
De huur voor het pand aan de Doggersvaart is ongeveer € 16.000 per jaar. Daartegenover staat een toevoeging 
in het gemeentefonds door toename van het aantal VSO-ZMOK leerlingen. Voor iedere plaats wordt een extra 
bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag wijzigt jaarlijks, maar komt neer op ongeveer € 1.700 
per leerling. Dat betekent dat vanaf ongeveer 10 leerlingen de toevoeging aan het gemeentefonds voldoende is 
voor bekostiging van de onderwijshuisvesting. Op dit moment zijn ongeveer 15 leerlingen geplaatst. Mocht er 
toch sprake zijn van een lager aantal leerlingen die meetellen voor de bekostiging, zal via het gesloten 
financiële systeem onderwijshuisvesting een beroep worden gedaan op de reserve onderwijshuisvesting. 

Communicatie 
Na besluitvorming wordt een verklaring van geen bezwaar toegezonden aan de Aloysiusstichting en het REC. 

Realisatie 
De Aloysiusstichting is al begonnen met de opvang van jongeren op de locatie. 

Den Helder, 16 april 2013. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

/ secretaris 
ir Ph. Salm 
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