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Geacht college, 

Hierbij verzoekt de SP-fractie het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Bent u bekend met de plaatsing van een groot elektronisch reclamebord van het 
Regius College aan hoek Zuiderweg/Westerweg?* 

Is er voor de plaatsing van dit mega-reclamebord een vergunning aangevraagd? 

Zo ja, op welke gronden is deze verleend? Zo nee, waarom was dat niet nodig? 

Wat waren de kosten voor het plaatsen van dit mega-reclamebord? 

Is het college het met de SP-fractie eens dat een dergelijk reclamebord niet bijdraagt 
aan het doel van voortgezet onderwijs verwoord in artikel 42b lid 4 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs? 

Toelichting: 
De SP-fractie vindt het ongepast om als school veel geld uit te geven aan een reclamebord. 
Volgens ons is dit niet in het belang van de leerlingen en in strijd met het doel van voortgezet 
onderwijs verwoord in de Wet op het voortgezet onderwijs. Daar staat namelijk klip en klaar 
dat het doel van de stichting uitsluitend het geven van openbaar onderwijs is. Elke euro die 
wordt uitgegeven aan de plaatsing en instandhouding van een dergelijk reclamebord kan 
niet worden gebruikt voor het geven van onderwijs. 

De gemeenteraad heeft een controlerende taak op de stichting Regius College Schagen 
zoals verwoord in artikel 42b lid 11 van de Wet op het voortgezet ondeiwijs en in artikel 11 
van de statuten van de Stichting Regius College Schagen. 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 
Jan-Pjotr Komen 

*http:77www.noordhollandsdaablad.nlZstadstreekZschaqenZarticle27341197.ece7Mea 
a-scherm-op-qevel-Reqius-Colleqe 
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Met vriendelijke groet, 

Luud Hooghiemstra 
Raadsadviseur 
gemeente Schagen 

Tel.: (0224) 210 512 
Tel.: 06 20 95 94 74 

Griffie 
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Van: Griffie 
Verzonden: dinsdag 7 april 2015 14:16 
Aan: postbusS 

Onderwerp: 006 art 41 vragen SP Reclamebord Regius College 

Beste collega, 

Graag alleen de bijlage inboeken t.n.v. de griffie. 
Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Luud Hooghiemstra 
Raadsadviseur 
gemeente Schagen 

Tel.: (0224) 210 512 
Tel.: 06 20 95 94 74 
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