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Geacht bestuur,

Wij hebben uw jaarrekening (bestuursverslag) over 2021 ontvangen. Hierbij maken wij de zienswijze 
over de jaarrekening aan u kenbaar. In het College van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 12 
juli jl. is hierover gesproken en besloten als zienswijze mee te geven:

 In een turbulent (Corona)jaar is het VariO Onderwijsgroep op het Zuyderzee College, 
Bonifatius MAVO, X-tuur, Vakcollege Noordoostpolder en bij Caleido te Emmeloord gelukt om 
op verschillende wijzen onderwijs (hybride onderwijs) te blijven bieden en bleef het vol 
inzetten op het voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden. Een bijzondere 
prestatie in tijden van Corona en ‘thuisonderwijs’! Een compliment hiervoor is op zijn plaats.

 Er ligt een duidelijke jaarrekening over 2021, waarbinnen ook ruimte is gevonden om te 
investeren in verdere professíonalisering om zo te komen tot nog beter en eigentijdser -
voortgezet- onderwijs. Dit door gerichte inzet van NPO-middelen. Het lukt nog niet om het 
aantal leraren ten op zichte van het afnemende aantal leerlingen in een goede balans te 
brengen.

 In 2021 hebben we samen duidelijke vooruitgang geboekt op weg naar een VO-Campus 
medio 2026. Ook met de nieuwe bestuurder verwachten wij eensgezind stappen te kunnen 
gaan zetten en zien wij dezelfde risico’s die u benoemt rond de totale bouwsom van de VO-
Campus.

 Aandacht voor onderhoud van de huidige panden blijft noodzakelijk -meer dan sober en 
doelmatig zoals u in de jaarrekening stelt- vanwege geleidelijke instroom pas op zijn vroegst 
vanaf 2026 in de nieuwe VO-Campus. De vervroegde afschrijving van ca. 254.000 € aan groot
onderhoud richting algemene reserve (Bonifatius-gebouw) is een aandachtspunt.

 De teruglopende aantallen leerlingen in 2021 en verder prognotiseert u anders en 
optimistischer dan de gemeente.  

Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

 


