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Voorgesteld besluit
1.
De begroting 2020 en meerjarenprognose 2021-2024 van Stichting VariO
Onderwijsgroep goedkeuren;
2.
Genoemde aandachtspunten meegeven aan portefeuillehouder in gesprek met
VariO voor de begroting 2020 en meerjarenprognose 2021-2024;
3.
De raad informeren.
Inleiding
Het schoolbestuur van het Openbaar Voortgezet Onderwijs (Stichting VariO
Onderwijsgroep) heeft zijn begroting over 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 bij
ons ingediend. Dat doet zij ieder jaar, omdat onze raad een wettelijke bevoegdheid heeft
toezicht te houden op het openbaar voortgezet onderwijs. De raad heeft deze
bevoegdheid gedelegeerd aan Burgemeester en wethouders op 16 december 2019.
VariO vormt het bevoegd gezag over: de Bonifatius Mavo, Caleido, Vakcollege, X-tuur en
Zuyderzee Lyceum te Emmeloord en Lemmer. Hun scholen zijn gehuisvest in
Emmeloord, Lemmer en Balk.
Doel
Het bieden van goed Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente Noordoostpolder.
Argumenten
1.1
Wij houden toezicht op het onderwijs, de begroting en meerjarenprognose 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 begroting en meerjarenprognose geven inzicht in de
stand van zaken over de kwaliteit en continuïteit van het openbaar voortgezet onderwijs.
Wij kunnen naar aanleiding van de jaarstukken een zienswijze indienen om het bestuur
formeel te attenderen op geconstateerde zorgelijke ontwikkelingen. VariO zelf
constateert dat kwaliteit een zorgpunt is en extra investeringen behoeft. De formatie
vraagt om extra (financiële) input evenals het onderhoud van de huidige panden.
2.1 VariO voorziet een negatief exploitatieresultaat 2020-2024
De komende jaren verwacht de VariO Onderwijsgroep een negatief exploitatieresultaat.
Het bestuur heeft besloten extra te investeren in de onderwijskwaliteit en extra inhuur
van –personeel (ondanks een opgenomen taakstelling). Het weerstandsvermogen blijft
echter ruim boven het branche-gemiddelde. Het hoge weerstandsvermogen is mogelijk
nodig om na nieuwbouw van o.a. de VO-Campus in Emmeloord de noodzakelijke
aanpassingen te doen, aldus de begroting. Maar het weerstandsvermogen is in eerste
instantie nodig voor de eigen bijdrage (in duurzaamheid) in de voorgenomen nieuwbouw.
Bij het jaarverslag 2018 constateerde de gemeente dat het groot onderhoud uitgesteld
was vanwege mogelijke nieuwbouw van de VO-Campus. Effecten hiervan zijn niet

meegenomen in de begroting 2020 en verder. Het voorzichtige uitgavenbeleid qua
onderhoud van de gebouwen moet namelijk niet leiden tot vergrote risico’s op korte
termijn.
2.2 VariO kan risico’s pareren
De organisatie beschikt over voldoende beïnvloedingsvermogen in de formatie en
financiële reserves om de in 2020 en verder gesignaleerde risico’s in de komende jaren
te pareren of verder in te dammen. Maar het op een minimaal niveau onderhouden van
de onderwijsgebouwen raakt ook direct de gemeente. De noodzaak om (versneld)
nieuwbouw te (moeten) plegen wordt hierdoor beïnvloed.
Kanttekeningen
N.v.t.
Planning/Uitvoering
De portefeuillehouder Onderwijs heeft met het bestuur meerdere keren per jaar overleg.
Via dit overleg kunnen eventuele relevante tussentijdse ontwikkelingen worden gedeeld.
Er komt een gesprek specifiek over deze begroting en prognose waar ook het laat
aanleveren van de begroting wordt meegenomen.
Bijlagen
1.
Begroting 2020 en Meerjarenprognose 2021 - 2024 VariO Onderwijsgroep
2.
Aanbiedingsbrief Begroting 2020 en Meerjarenprognose 2021 – 2024 VariO
Onderwijsgroep
3.
Concept-Brief zienswijze Begroting 2020 en Meerjarenprognose 2021 – 2024
VariO Onderwijsgroep

