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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
In deze raadsinformatiebrief informeren we u over het onderwijs is de nieuwe JeugdzorgPlus
voorziening van Horizon te Bakkum.
Inleiding
Een JeugdzorgPlus aanbieder is verantwoordelijk voor goede jeugdhulp en daaronder valt de
zorg en onderwijs binnen de gesloten setting. Het is de verantwoordelijkheid van de leverende
zorgaanbieder dat dit wordt gerealiseerd. Horizon heeft hiertoe contact gelegd met Ronduit
Onderwijs/VSO De Spinaker, die ook in het Transferium in Heerhugowaard het onderwijs
verzorgt.
Kernboodschap
Om onderwijs te mogen bieden is een schoolbestuur verplicht een formele onderwijsvoorziening
te starten. In het geval van locatie Bakkum vraagt schoolbestuur Ronduit, conform de procedure
die hiervoor is gesteld, toestemming om een nevenvestiging te mogen openen. Wettelijk is
bepaald dat de gemeenteraad van de desbetreffende gemeente en het samenwerkingsverband
voor het onderwijs, bij de minister OCW een verklaring van geen bezwaar tegen een
nevenvestiging dienen af te geven. Dit omdat de gemeente (financieel) belast is met de
uitvoering van de onderwijshuisvesting en het samenwerkingsverband (financieel)
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg in het onderwijs. Het ministerie van OCW
maakt op basis van de inschrijvingen een verdeling van de onderwijsmiddelen.
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Consequenties
Zowel de gemeenteraad van Castricum als het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Midden-Kennemerland hebben de ‘Verklaring van geen bezwaar’ inmiddels afgegeven.
Communicatie
Op dit moment onderzoekt de inspectie van Onderwijs hoe er formeel omgegaan kan worden met
het onderwijs tot aan de officiële ingangsdatum in augustus 2019. Zodra hier meer over bekend
is zullen wij u informeren.
Vervolg
Nu de benodigde verklaringen binnen zijn, kan het schoolbestuur de formele aanvraag indienen
bij het ministerie. De minister toetst de aanvraag na ontvangst. Zoals gezegd onderzoekt de
inspectie van Onderwijs hoe er formeel omgegaan kan worden met het onderwijs tot aan de
officiële ingangsdatum van augustus 2019. Ondertussen ontvangen de kinderen onderwijs in
locatie Bakkum.
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