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Emmeloord, 3 september 2019.
Onderwerp

Zienswijze Jaarverslag 2018 en delegatie goedkeuren begroting en jaarverslag VARIO
Onderwijsgroep
Advies raadscommissie

De fractie van SP is afwezig. Overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1. instemmen met het jaarverslag 2018 van Stichting VariO Onderwijsgroep met een
zienswijze over het voorzichtige uitgavenbeleid onderwijshuisvesting van VariO;
2. de volgende bevoegdheden aan Burgemeester en wethouders delegeren: Het
goedkeuren van de begroting en het instemmen met de jaarverslag van Stichting
VariO Onderwijsgroep.
Inleiding

Het schoolbestuur van het Openbaar Voortgezet Onderwijs (Stichting VariO
Onderwijsgroep) heeft hun jaarverslag over 2018 bij ons ingediend. Dat doet zij ieder
jaar, omdat onze raad een wettelijke bevoegdheid heeft om toezicht te houden op het
openbaar voortgezet onderwijs.
VariO vormt het bevoegd gezag over: de Bonifatius Mavo, Caleido, Vakcollege, X-tuur en
Zuyderzee Lyceum te Emmeloord en Lemmer. Haar scholen zijn gehuisvest in
Emmeloord, Lemmer en Balk. Vanuit verschillende locaties biedt zij de leerlingen een
maatwerkgerichte en veilige leeromgeving en ondersteunt hen bij het eigen leerproces.
Hierbij kijkt VariO voortdurend naar wat hun talenten zijn en wat de omgeving van hun
vraagt.
Positief exploitatieresultaat 2018
Het afgelopen jaar heeft VariO Onderwijsgroep afgesloten met een positief
exploitatieresultaat.
Het bestuur heeft besloten extra te investeren in ICT, het onderwijsleerpakket en extra
inhuur van personeel. Deze extra investeringen zorgden in 2018 niet voor een negatief
resultaat. De gunstigere positie van het eigen vermogen is mogelijk nodig om na
nieuwbouw de noodzakelijke aanpassingen te doen, aldus het jaarverslag.
Bij de begroting 2018 constateerde de gemeente Noordoostpolder dat het groot
onderhoud uitgesteld was vanwege mogelijke nieuwbouw in een Campus in Emmeloord.
Effecten hiervan waren niet meegenomen in de begroting 2019. Door toevoegen van het
positieve resultaat van 2018 aan de reserve vallen de huidige waarderingspercentages
wat hoger uit dan gebruikelijk. Hierdoor is zowel voor als na nieuwbouw ruimte voor
aanpassingen.
Het voorzichting uitgavenbeleid qua onderhoud in gebouwen (blz. 25 Jaarverslag VariO)
moet niet leiden tot vergrote risico's op korte termijn.
Doelstelling en beoogd effect

Het bieden van goed Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente Noordoostpolder.
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Argumenten

1.1
De resultaten zijn positief, er is reden voor een zienswijze over het voorzichtige
uitgavenbeleid onderwijshuisvesting
Het jaarverslag van VariO Onderwijsgroep laat een positief resultaat zien. Het jaarverslag
is gebaseerd op het gegeven dat het Zuyderzee Lyceum én mogelijk Bonifatius Mavo
nieuwbouw gaat plegen. Het groot onderhoud is voor enige jaren uitgesteld. Er is een
reëel financieel risico in het geval dat de plannen vertraging oplopen of geen doorgang
vinden. De mogelijke effecten zien wij graag terug in begroting en jaarverslag 2020.
1.2
Wij houden toezicht op het onderwijs, de jaarstukken helpen daarbij
Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht op de
schoolbesturen. Dit zijn de besturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze
gemeente in stand houden. De jaarstukken geven inzicht in de stand van zaken met
betrekking tot de kwaliteit en continuïteit van het openbaar voortgezet onderwijs.
Wij kunnen naar aanleiding van de jaarstukken een zienswijze indienen om een bestuur
formeel te attenderen op geconstateerde zorglijke ontwikkelingen.
2.1 Het is een uitvoerende taak
Deze taak kan prima gedelegeerd worden aan Burgemeester en wethouders, omdat dit
uitvoerend is en niet kaderstellend.
Kanttekeningen

1.
Er staat druk op formatie van VariO Onderwijsgroep
De organisatie beschikt over voldoende beïnvloedingsvermogen in de formatie en
financiële reserves om de in 2020 gesignaleerde risico's in de komende jaren te pareren
of verder in te dammen.
2.
VariO Onderwijsgroep is een nieuwe na am
De vorige naam Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs (SSVO)
Lemsterland en Noordoostpolder deed geen recht aan beweging van het onderwijs
vandaag de dag. Daarom is er gekozen voor een nieuwe naam met bijpassend eigentijds
logo.
3.
Het (niet) indienen van zienswijze is een keuze van de raad
De raad is bevoegd om extern toezicht uit te voeren op de naleving van de zorgplicht
voor het openbaar onderwijs. De raad moet de begroting goedkeuren en instemmen met
de jaarrekening van VariO Onderwijsgroep. Dit staat in artikel 42b, zesde lid, onder d en
h, en lid 8 van de WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs). De raad is bevoegd om deze
taak te delegeren aan Burgemeester en wethouders.
Planning/Uitvoering

De wethouder onderwijs heeft met het bestuur meerdere keren per jaar overleg. Via dit
overleg kunnen eventuele relevante tussentijdse ontwikkelingen worden gedeeld.
Bijlagen

1.
2.

Jaarverslag 2018 VariO Onderwijsgroep
Concept-Brief zienswijze Jaarverslag VariO Onderwijsgroep 2018

Het college van burgemeester en wethouders,
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de burgemeester,

No. ZS00085491
Portefeuillehouder : De heer H. Wijnants
Steller
: De heer A. G. Bloem; a.bloem@noordoostpolder.nl

No. ZS00085491

gemeente

*

NOORDOOSTPOLDER
De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2019, no.
ZS00085491;
gelet op artikel 108 en 149 van Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet
bestuursrecht;
BESLUIT:
1. In te stemmen met het jaarverslag 2018 van Stichting VariO Onderwijsgroep met een
zienswijze over het voorzichtige uitgavenbeleid onderwijshuisvesting van VariO;
2. De volgende bevoegheden aan Burgemeester en wethouders te delegeren: het
goedkeuren van de begroting en het instemmen met de jaarverslag van Stichting VariO
Onderwijsgroep.

