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Raadsvoorstel
Vergadering van Oordeelsvormende vergadering

Datum vergadering 1 september 2021
Voorstel van Kerdijk
Team Sociale ontwikkeling
Portefeuillehouder van der Veek
Onderwerp Bestuurlijke fusie Regius en Trinitas college
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Het Regius College vraagt een besluit op de voorgenomen en door het ministerie van OCW goedgekeurde, 
bestuurlijke Fusie met het Trinitas college te Heerhugowaard. 

Voorgesteld besluit

1. Akkoord met het per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren van de openbare stichting Regius College te Schagen met 
de stichting Katholiek VO te Heerhugowaard (Trinitas College) in een nieuwe samenwerkingsstichting.
2. Akkoord met de voorgestelde statuten voor de nieuwe samenwerkingsstichting

Inleiding

Het bestuur van het Regius College heeft begin 2021 een presentatie gegeven over het voornemen tot een 
bestuurlijke fusie met het bestuur van het Trinitas College. Het doel van de fusie is om de kwaliteit van het onderwijs 
en de ondersteunende diensten op peil te houden en waar mogelijk te versterken, de breedte van het 
onderwijsaanbod te borgen en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Na de gemeenteraad hierover te hebben geïnformeerd is er een officieel verzoek binnen gekomen aan het College 
van B&W of gemeente Schagen akkoord gaat met het laten opstellen van een fusie effectrapportage (FER). Zowel 
de gemeente Schagen als gemeente Heerhugowaard heeft hier positief over geadviseerd. Na dit positieve advies is 
het verzoek voorgelegd aan het Ministerie van OCW.

Inmiddels het Ministerie van OCW in het kader van de wettelijke verplichte fusietoets toestemming geven voor de 
bestuurlijke fusie. 

Beoogd effect

Met een positief gemeentelijk besluit van zowel gemeente Schagen als gemeente Heerhugowaard kan het Regius 
College de bestuurlijke fusie met het Trinitas college realiseren. 

Kader

Wet Voortgezet Onderwijs
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Argumentatie

Het doel van de fusie is om de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende diensten op peil te houden en 
waar mogelijk te versterken, de breedte van het onderwijsaanbod te borgen en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Er is gekeken naar onderstaande punten vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

1. De voorgenomen bestuurlijke fusie heeft geen consequenties voor de spreiding en de bereikbaarheid van 
de voorzieningen of de keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders. De afzonderlijke entiteiten blijven 
bestaan.

2. de voorgenomen bestuurlijke fusie heeft geen consequenties voor de huisvesting van de scholen, omdat 
alle scholen in stand blijven.

3. De voorgenomen bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor het educatieve overleg.
4. Rol gemeente Schagen blijft voor het openbaar onderwijs in stand, zie ook de bijlage: statuten:

       Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van Schagen verslag uit over de 
wijze waarop het bestuur over de openbare scholen is uitgeoefend, waarbij in ieder geval 
aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

       De gemeenteraad van Schagen is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college van 
bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd de maatregelen die hij nodig acht om de 
continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft.

       Op voorstel van het college van bestuur besluit de gemeenteraad van Schagen over de 
opheffing van een openbare school.

       De gemeente Schagen wordt in de gelegenheid gesteld aan het college van bestuur een 
zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting en het jaarverslag van de 
stichting. Het college van bestuur brengt een dergelijke zienswijze ter kennis van de raad van 
toezicht. Het college van bestuur reageert op een van de gemeente Schagen ontvangen 
zienswijze en brengt deze reactie ter kennis van de raad van toezicht.

       De statuten kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de gemeenteraad van 
Schagen. Instemming kan slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de 
overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. 

Financiële consequenties

N.v.T

Communicatie

De verantwoordelijkheid van de communicatie over de bestuurlijke fusie ligt bij het Regius (en Trinitas) College.

Realisatie van het besluit

Het besluit zal worden toegezonden aan het Regius College. 

Bijlagen
1. Def. Statuten Samenwerkingsstichting Regius-Trinitas concept d.d. 25 juni 2021.pdf
2. Brief DUO goedkeuring fusietoets.pdf



Raadsvoorstel Pagina 3 of 3

Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Bestuurlijke fusie Regius en Trinitas college

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


