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Onderwerp: beoordelen begroting 2019 van VariO-Onderwijsgroep 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennisnemen van de begroting 2019 van VariO-Onderwijsgroep en het 

gespreksverslag. 

2. De begroting 2019 goedkeuren en dit schriftelijk bevestigen aan VariO-

Onderwijsgroep. 

3. De commissie Samenlevingszaken in kennis stellen.  

 

Inleiding 

Op 28 januari is de begroting 2019 ingediend van VariO-Onderwijsgroep, bestuur van 

Zuyderzee Lyceum en Bonifatiusmavo. Evenals de begroting voor 2018 laat ook de 

begroting 2019 een tekort zien. De verontrusting hierover heeft vorig jaar geleid tot 

enkele gesprekken met de voorzitter van het College van Bestuur alsook met de 

voorzitter van de Raad van Toezicht. Vanuit de gemeente is er een wettelijke 

verantwoording voor openbaar onderwijs en in het kader van het project Voorzien in 

Vastgoed het belang om bij de realisatie van de VO-campus te kunnen rekenen op een 

bijdrage van de deelnemende schoolbesturen, waaronder VariO. Dit laatste is alleen 

mogelijk in een gezonde financiële situatie.   

 

Doelstelling 

Een gezonde financiële positie van de VariO-Onderwijsgroep nastreven ten einde het 

openbaar voortgezet onderwijs voor de gemeente veilig te stellen en in de komende 

jaren betere huisvesting te realiseren, met de benodigde eigen bijdrage van de VariO-

Onderwijsgroep. 

 

Argumenten 

1. Beoordelen en bespreken van begroting vanwege rol gemeente voor openbaar 

onderwijs. 

Het Zuyderzee Lyceum verzorgt openbaar onderwijs, hetgeen wettelijk voorschrijft dat 

het College jaarlijks een oordeel geeft over de begroting. Het tekort van ongeveer  

€ 200.000 gaf aanleiding tot een gesprek (zie gespreksverslag). In principe dienen 

structurele lasten gedekt te worden met structurele baten en incidentele lasten gedekt 

met incidentele baten (of reserves). Vanwege een onderwijskundige omslag die extra 

investering vergt is het aantal jaren waarin de algemene reserve uitkomst moet bieden 

te overzien. Vanaf 2023 is de begroting wel sluitend.  

 

2.1 Stand van de algemene reserve is gunstig. 

VariO heeft nu een algemene reserve van 40% en is verplicht een reserve aan te houden 

van 10%. Op het moment van bijdragen in nieuwe huisvesting zal de reserve ongeveer 

35% bedragen en is dus 25% beschikbaar. De totaal beschikbare reserve hiervoor 

bedraagt 4 miljoen euro. 

 

 

 



2.2 Formele goedkeuring van begroting kan worden gegeven. 

Aangezien er aanwijzingen zijn dat de financiën van VariO over meerdere jaren gezond 

blijven, kan de begroting worden goedgekeurd. VariO realiseert zich dat de 

ontwikkelingen aanstaande leerlingendaling en krimpende formatie, de afronding van de 

transitie en de benodigde investeringen in de nieuwe huisvesting, financiële 

consequenties hebben voor de toekomstige begrotingen/rekeningen.  

 

Kanttekeningen 

1. In begroting is met nieuwbouw rekening gehouden. 

De begroting is gebaseerd op het gegeven dat het Zuyderzee Lyceum nieuwbouw gaat 

plegen. Er is een reëel financieel risico ingeval de plannen vertraging oplopen of geen 

doorgang vinden. VariO wordt gevraagd de effecten hiervan in de begroting 2020 

inzichtelijk te maken. 

 

2. Naast nieuwbouw in Emmeloord op termijn ook nieuwbouw in Lemmer. 

Naast nieuwbouw in Emmeloord wil VariO gaan nieuwbouwen in Lemmer. Dat betekent 

dat in relatief korte tijd forse investeringen worden gedaan. De totaal beschikbare 

reserve van € 4 mln is hiervoor aangehouden. De exacte kosten voor vernieuwing van de 

huisvesting zijn nog niet bekend. 

 

Planning/Uitvoering 

Brief sturen naar VariO als bijgaand.  

 

Bijlagen 

- Uitgaande brief aan VariO – zaak 017183740 

- Begroting 2019 ZZL – zaak 017182660 

- Aanbiedingsbrief bij begroting – 017182661 

- Gespreksverslag - 017183879 


