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Onderwerp: Begroting 2021 Stichting Achterhoek VO   
Portefeuillehouder: wethouder Sluiter  
Datum: 19 januari 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
De begroting 2021 van Stichting Achterhoek VO 
 
Context 
College en raad hebben formeel geen rol bij de begroting en jaarrekening van Stichting 
Achterhoek VO. De toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs wordt vervuld door 
wethouder Sluiter en de portefeuillehouders onderwijs van de andere gemeenten waar 
openbare scholen van Stichting Achterhoek VO gehuisvest zijn. (Berkelland, Doetinchem, 
Winterswijk en Zutphen). De stichting is verplicht overleg te voeren met de betrokken 
gemeenten over de begroting, jaarrekening en het jaarverslag. (zie bijlage) Het overleg 
met Stichting Achterhoek VO over de begroting 2021 heeft plaatsvonden op woensdag 13 
januari jl.  Via deze raadsmededeling willen wij u informeren.   
 
Kernboodschap 
De financiële positie van Stichting Achterhoek VO voldoet ondanks de tekorten ook in 
meerjarenperspectief nog in ruime mate aan de minimum streefwaarde van 8,5%. (31-12-
2021  19,6%, 2022 - 18,4%, 2023 -16,2%, 2024 - 13.7% 
 
De negatieve resultaten worden gedekt door de inzet van de diverse bestemmingsreserves 
die zijn gevormd om de toekomstige lasten op te kunnen vangen. In verband met de 
daling van het leerlingenaantal zijn al de nodige beleidsmaatregelen genomen. Dat 
betekent dat met binnen de stichting de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk inricht en op 
meerdere beleidsterreinen samenwerkingsvoordelen wil realiseren. Zo werken de scholen 
met elkaar en met andere scholen of partners slim samen om een goed en breed 
onderwijsaanbod in de regio te behouden.  
 
In Doetinchem verwacht men tot 2030 ruim 30 procent leerling daling voor mavo, havo en 
vwo. Daarom zijn met ingang van het schooljaar 2020-2021 de brugklassen van de twee 
nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum gestart. De oorspronkelijke 
drie scholen groeien jaar voor jaar uit (Ludger College, Rietveld Lyceum en 
Ulenhofcollege). De twee nieuwe scholen zorgen samen voor een toekomstbestendig en 
breed onderwijsaanbod van goede kwaliteit.  
 
Ook 2021 zal als gevolg van het coronavirus een uitdagend jaar worden voor het 
onderwijs. De beperkingen hebben onder meer invloed op de onderwijsontwikkelingen en 
doet een beroep op het verandervermogen van medewerkers in het onderwijs. In het 
jaarverslag 2020 komt Stichting Achterhoek VO hier uitgebreid op terug.  
 
Het schoolbestuur participeert in drie samenwerkingsverbanden: voor Doetinchem e.o., 
voor Zutphen en voor Oost Achterhoek. Er is sprake van een sterk negatieve verevening 
Passend Onderwijs. De oorzaak van deze verevening ligt vooral in de relatief hoge 
verwijzing (vaak vanuit het primair speciaal onderwijs maar ook vanuit het regulier 
onderwijs) van leerlingen naar VSO-voorzieningen van cluster 3 en 4 (ZMOK, ZMLK, LZ).  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2021-04) 

 

 
Documentnummer: 1391114 / 1607226   
Inlichtingen bij: J. Ortsen 
Telefoonnummer:  (0314) 377 326 
 Pagina 2 van 2 

 
   

 

Passend Onderwijs houdt ook in dat er zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs 
blijven. Het aantal verwijzingen ligt nog steeds boven het landelijke gemiddelde. Stichting 
Achterhoek VO heeft als ambitie dit terug te dringen. Ook voor de samenwerkings-
verbanden is dit een belangrijk gespreksonderwerp.  
 
In de begroting 2020 werd na een bijstelling in april uitgegaan van een positief resultaat 
van € 32.000. In de begroting 2021 is ook een prognose van het resultaat 2020 
opgenomen. Deze bedraagt € 1.818.000 en geeft dus over 2020 een aanzienlijk positiever 
beeld.  
 
Vervolg 
n.v.t. 
 
Bijlagen 
Begroting 2021 in meerjarenperspectief tot en met 2024 
 


