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Beste mevrouw Kruize,

U stuurde naar ons uw begroting 2020 en prognoses voor 2021-2024 voor VariO (op 23
maart 2020). Wij hebben kennis genomen van deze begroting en willen met u hierover in
gesprek (wethouder Wijnants), alvorens wij kunnen instemmen met de begroting. Bij
deze geven wij voorafgaand aan dit gesprek al een aantal aandachtspunten mee ter
voorbereiding.
Doel
Het doel van de gemeente is, naast kwalitatief goed onderwijs, een gezonde financiële
positie van de VariO-Onderwijsgroep. Want dat stelt het –openbaar- voortgezet
onderwijs voor de gemeente veilig en het zorgt ervoor dat wij in de komende jaren, met
de benodigde eigen bijdrage van VariO, een –nog- betere huisvesting kunnen realiseren.
Wij maken ons zorgen over de terugloop van het aantal leerlingen. Een ontwikkeling die
we graag nader met u willen bespreken.
Inzet resultaat
De begroting 2020 en de prognoses voor 2021-2024 van VariO Onderwijsgroep laten een
negatief resultaat zien. Dit komt mede omdat er investeringen in een hoger
kwaliteitsniveau nodig zijn. Er is wel een (branche gerelateerde) hoog
weerstandsvermogen.

Het resterende voldoende hoge weerstandsvermogen is mogelijk nodig om na nieuwbouw
de noodzakelijke aanpassingen te doen, aldus de begroting.
Bij het jaarverslag 2018 constateerden wij dat het groot onderhoud uitgesteld was
vanwege mogelijke nieuwbouw in een Campus in Emmeloord. Effecten hiervan zijn niet
meegenomen in de begroting 2020 en de prognoses voor 2021-2024. Door het hogere
weerstandsvermogen dan bij branchegenoten vallen de huidige waarderingspercentages
wat hoger uit dan gebruikelijk. Hierdoor is er volgens ons zowel voor als na nieuwbouw
ruimte voor aanpassingen.
Financieel risico
De begroting en de prognoses zijn gebaseerd op het gegeven dat zowel het Zuyderzee
Lyceum als de Bonifatius Mavo nieuwbouw gaan plegen. Het groot onderhoud is afgesteld
vanwege geplande nieuwbouw. Hiermee neemt VariO een risico welke volledig voor eigen
rekening komt.
Er is een reëel financieel risico ingeval de plannen vertraging oplopen of geen doorgang
vinden. Wij verzoeken u de effecten hiervan in de begroting 2021 én het jaarverslag
2020 inzichtelijk te maken.
Goedkeuring
Met inachtneming van bovengenoemde punten gaan wij graag met u in gesprek en laten
van dit gesprek afhangen of wij instemmen met de begroting 2020 en de prognoses voor
2021-2024 van VariO.
Een tijdige begroting is concreet uiterlijk november van het jaar voorafgaande aan het
begrotingsjaar. Voor 2021 verwachten wij dan ook tijdige aanlevering.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
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