
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status: Definitief  

 

Ingestemd door de Raad van Toezicht 07-06-2021 en vastgesteld in CvO door bestuurder 08-06-2021 

  



 
38 

 

Hoofdstuk 6 Financiën  

6.1 Exploitatieresultaat 2020 
 

 
 
In 2020 heeft VO Eemsdelta een negatief resultaat behaald van € 395.000 terwijl er een negatief resultaat 
was begroot van € 527.000. Het resultaat is hiermee € 132.000 minder negatief dan verwacht.  
 
De Rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door ophoging van de bekostiging door het Rijk in verband met 
de cao-stijging (€ 485.000). Verder zijn er extra middelen ontvangen voor het techniekonderwijs (€ 90.000). 
Daarnaast vielen de opbrengsten van nieuwkomers mee (€ 24.000). Tevens kregen we extra baten vanuit 
het samenwerkingsverband (€ 161.000). Daarnaast liepen leerlingen in 2020 door corona achterstanden 
op. Om deze achterstanden weg te werken kregen we een subsidie van € 160.000 waarvan in 2020  
€ 42.000 is besteed. Daarnaast vielen de overige subsidies vanuit OCW € 49.000 hoger uit. De overige 
baten zijn voornamelijk lagere bijdragen van schoolkosten. Reden hiervoor is dat door corona veel 
activiteiten zijn uitgesteld of definitief geen doorgang hebben gevonden.   
 
Aan de lastenkant valt met name een stijging van de personele lasten op. De stijging wordt veroorzaakt 
door de cao-stijging en stijging van de pensioenpremies. Verder is sprake geweest van meer 
ziektevervanging en zijn de kosten extern personeel hoger dan begroot. Voornaamste reden hiervoor is het 
tijdelijk management op het TMC. De afschrijvingslasten zijn daarentegen iets lager dan begroot. In 2020 
kwamen mede door corona en leverproblemen voor ICT hardware-investeringen later op gang of zijn 
uitgesteld naar 2021. Bij de huisvestingslasten zijn de huurlasten voor sportaccommodaties te hoog 
begroot. Dit is de voornaamste reden dat de huisvestingslasten iets lager uitvallen. Ten aanzien van de 
overige instellingslasten geldt dat deze fors lager zijn. Belangrijkste reden die hieraan ten grondslag ligt is 
het opschorten en uitstellen van excursies en buitenschoolse activiteiten in verband met corona.  
 
Tot slot de financiële baten en lasten. Door de negatieve rente op de door ons aangehouden rekening-
couranten bij de banken zijn de rentelasten € 36.000 hoger dan begroot.  
  

Realisatie Begroting Realisatie Begroting
2020 2020 2019 2019

Rijksbijdragen         17.072             16.222           17.981       17.000
Overige baten 507                   642                 689             606
Totaal baten 17.579             16.864           18.670       17.606          

Personele lasten 14.813             13.892           14.983       13.984
Afschrijvingen 351                   364                 327             424
Huisvestingslasten 1.025               1.065              1.004         1.084
Overige materiële lasten 1.738               2.059              2.116         2.039
Totaal lasten 17.927 17.380 18.430       17.531

Saldo baten en lasten -347                 -515                240             75                   
Financiële baten & lasten -48                   -12                  -15             -3                   
Netto Resultaat -395                 -527                225             72                   

(Bedragen x € 1.000)
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6.2 Kengetallen 
 

 
 
In bovenstaande tabel zijn risico-indicatoren opgenomen met daarnaast de signaleringswaarden.  
Deze risico-indicatoren worden door de onderwijsinspectie gebruikt voor het tijdig detecteren van financiële 
risico’s bij onderwijsinstellingen.  

Solvabiliteit 
De solvabiliteit zal vanaf 2020 dalen onder de norm. Dit wordt veroorzaakt door het eigenaarschap van de 
Campus en de daaraan gekoppelde financiering. Door de financiering neemt het balanstotaal toe, terwijl 
het eigen vermogen op hetzelfde niveau blijft. Hierdoor daalt de solvabiliteit onder de norm.  
Tegenover de huidige langlopende lening aan de creditzijde van de balans staat een vordering op de 
gemeente aan de debetzijde voor hetzelfde bedrag, waardoor de stichting geen risico loopt. Indien we de 
vordering en de schuld elimineren en de investeringsverplichting is voldaan, voldoen we ruimschoots aan 
de signaleringswaarden. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeitsratio, welke aangeeft in hoeverre de organisatie in staat is om aan haar kortlopende schulden 
te voldoen, is ruim voldoende. De liquiditeit zal vanaf 2022 jaarlijks toenemen. Reden hiervoor is dat de 
afschrijvingslasten hoger zijn dan de investeringen. Deze ruimte hebben we in de toekomst nodig om 
vervangingsinvesteringen te kunnen financieren.  

Huisvestingsratio  
De huisvestingsratio, welke aangeeft welk deel van de lasten betrekking heeft op de huisvestingslasten, ligt 
onder de signaleringswaarde en valt daarmee binnen de normen die gehanteerd worden door de inspectie.  

Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen is de laatste drie jaar stabiel. Bij de meeste onderwijsinstellingen ligt het 
weerstandsvermogen tussen de 0,1 en 0,4. Met een kengetal van 0,16 valt VO Eemsdelta ook in deze 
bandbreedte. In meerjarig perspectief zal het weerstandsvermogen op basis van de huidige 
meerjarenbegroting stabiel zijn. Het voorliggende voorstel vereenvoudiging nieuwe 
bekostigingssystematiek zal hier een positieve invloed op hebben.  
 
Rentabiliteit  
De rentabiliteitswaarde is negatief maar past binnen de signaleringswaarde.  
 
  

Kengetallen
signalerings-

waarde
2020 2019 2018

Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal ) < 0,2                 0,09            0,29                0,27 
Solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen / 
balanstotaal ) < 0,3                 0,12            0,37                0,36 
Liquiditeit, current Ratio (vlottende activa  / kort 
vreemd vermogen) < 0,75                 0,95            1,18                1,37 
Huisvestingsratio (huisvestings lasten + afschri jving 
gebouwen en terreinen / tota le lasten) > 0,1                 0,08            0,07                0,07 
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / baten) < 0 ,05                 0,16            0,17                0,16 
Rentabiliteit (resultaat / baten) < -0,10             -0,022          0,012              0,035 
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6.3 Continuïteitsparagraaf    
 
VO Eemsdelta bevindt zich in een zogenaamde krimpregio. Als gevolg van dit feit zullen de 
leerlingenaantallen naar verwachting de komende jaren blijven dalen. Dit heeft de nodige consequenties 
voor de financiën en dus ook voor de personele bezetting. Met betrekking tot dit laatste aspect zullen we 
voortdurend de personele bezetting aan moeten passen aan de verminderde vraag naar onderwijs in onze 
regio. In 2019 was de personele bezetting onvoldoende aangepast aan de verminderde vraag.  
Dit is dan ook de reden voor het begrote tekort in 2020. In 2020 is dit hersteld. 
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 is de personele bezetting weer afgestemd op de onderwijsvraag. De 
personele bezetting wordt voortdurend kritisch bekeken en er zal geprobeerd worden via natuurlijk verloop 
de afbouw van de personele bezetting te realiseren, zodat gedwongen ontslagen voorkomen worden. 
Daarnaast zullen door het stroomlijnen en het verder automatiseren van processen arbeidsplaatsen 
mogelijk anders ingevuld kunnen worden. 
 

Bron: o.a. Foleta en Magister, berekend o.b.v. het huidige marktaandeel  
 
Toelichting  
De leerlingenaantallen op 1 oktober 2019 vormen de basis voor de bekostiging in 2020 en zijn de basis  
voor de formatie voor de eerste zeven maanden van 2020 (De leerlingenaantallen t-1 zijn de basis voor de 
bekostiging voor t = 0). 
 
Meerjarenbegroting 
Het meerjarenperspectief betekent voor de stichting een aantal grote veranderingen maar ook een aantal 
grote uitdagingen. Veranderingen zijn de nieuwe bekostigingssystematiek die per januari 2022 zijn intrede 
zal doen. Medio dat jaar zullen drie scholen samen met een afdeling van het Noorderpoort verhuizen naar 
de Eemsdelta Campus te Appingedam. Daarnaast blijft het een uitdaging om de leerlingendaling in de 
periode tot 2025 het hoofd te bieden.   
 
In de meerjarenbegroting is de impact van de vereenvoudiging van de bekostiging meegenomen. Verder is 
de netto-investering in de Campus verwerkt, de daarmee verband houdende financieringslasten, de hogere 
verwachte verhuuropbrengsten en structureel lagere lasten op het gebied van schoonmaak, energie, 
telecommunicatie en reproductie. 
 
  

Kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Personele bezetting in FTE 174          169          163          158          153          152          
Management & directie 10            8              8              8              8              8              
Onderwijzend personeel 126          123          117          112          109          108          
Onderwijs ondersteunend personeel 39            38            38            38            37            36            

01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24
Leerlingenaantallen incl. ISK en 
VAVO 1.766      1.643      1.548      1.489      1.426      1.412      

100,0% 93,0% 87,7% 84,3% 80,7% 80,0%
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Meerjarenbalans over de jaren 2020 t/m 2025  
 
 

 
Verloop reserves binnen het eigen vermogen 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Activa Realisatie Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose

Vaste activa
Materiele vaste activa 5.053.152     17.597.700   22.091.849   21.251.849   20.411.849   19.571.849   
Financiele vaste activa 9.281.279     9.915.851     9.285.279     8.636.109     7.980.165     7.313.266     

14.334.430   27.513.551   31.377.128   29.887.958   28.392.014   26.885.115   

Vlottende activa
Vorderingen 1.745.872     274.704         274.704         274.704         274.704         274.704         
Liquide middelen 16.751.029   10.954.392   3.093.073     3.633.043     4.035.290     4.421.064     

18.496.902   11.229.096   3.367.777     3.907.747     4.309.994     4.695.768     

Totaal activa 32.831.332  38.742.647  34.744.905  33.795.705  32.702.008  31.580.883  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Passiva Realisatie Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose

Eigen vermogen
Algemene reserves 2.364.120     2.163.122     2.105.124     2.337.241     2.567.089     2.509.891     
Bestemmingsreserve publiek I 43.969           26.962           11.962           -                  
Bestemmingsreserve publiek II 442.102         432.102         404.432         355.681         255.681         155.681         
Bestemmingsreserve publiek III 285.514         142.757         -                  
Bestemmingsreserve publiek IV 20.000           -                  -                  
Bestemmingsreserve privaat 99.074           99.074           99.074           -                  
Resultaat boekjaar -390.762       -243.425       72.330           51.249           -78.599          -87.021       

Totaal eigen vermogen 2.864.017     2.620.592     2.692.922     2.744.171     2.744.171     2.578.551     

Voorzieningen 1.139.229     1.139.229     1.139.229     1.139.229     1.139.229     1.139.229     

Langlopende schulden
NWB I 9.281.279     9.915.851     9.285.279     8.636.109     7.980.165     7.313.266     
NWB II 10.000.000   15.591.670   15.337.753   15.078.123   14.812.651   
NWB III 3.904.752     3.807.390     3.707.867     3.606.134     
Totaal langlopende schulden 9.281.279     19.915.851   28.781.702   27.781.253   26.766.155   25.732.051   

Kortlopende schulden 19.551.183   15.066.975   2.301.124     2.301.124     2.301.124     2.301.124     

Totaal passiva 32.835.707  38.742.647  34.744.905  33.795.705  32.702.008  31.580.883  
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Bron: Meerjarenbegroting 2020 t/m 2025 
 

In 2021 zal de bouw van de Campus gaan starten. Hiervoor is de financiering geregeld bij de Nederlandse 
Waterschapsbank (hierna NWB). Begin 2020 zijn de gelden uit de eerste annuïtaire lening ontvangen. 
Deze lening wordt volledig gedekt door de gemeente Appingedam. Onder financiële vaste activa is een 
bedrag opgenomen welke gelijk is aan de lening van de NWB I.  

In 2022 wordt de Campus opgeleverd en zal de post materiële vaste activa aanzienlijk stijgen. De Campus 
wordt gewaardeerd tegen de netto opgeofferde middelen, te financieren uit twee leningen (NWB II en NWB 
III) afgesloten bij de NWB. Deze leningen tezamen vertegenwoordigen een waarde van € 19.840.000. In 
2021 zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gefuseerd tot de gemeente Eemsdelta. De 
overige middelen komen via de gemeente Eemsdelta. Vanaf 2022 wordt de Campus geactiveerd en wordt 
erop afgeschreven.  

Meerjaren-investeringsbegroting over de jaren 2020 t/m 2025  
 

Bron: Meerjarenbegroting 2020 t/m 2025 
 

Uitgangspunt is dat met ingang van schooljaar 2022 - 2023 de campus is opgeleverd en dat de lessen 
aldaar verzorgd worden. De huidige locaties zullen worden terug geleverd aan de gemeente Eemsdelta. 
Met deze investering is een bedrag gemoeid van ruim € 50 miljoen. Voor de stichting betekent dit een 
investering van € 30,3 miljoen. Deze investering wordt gefinancierd door een drietal leningen. De eerste 
lening met een looptijd van 30 jaar, wordt gedekt vanuit de huuropbrengsten van het Noorderpoort met ook 
een looptijd van 30 jaren.  
 
De tweede lening met een looptijd van 40 jaar wordt gedekt door een bijdrage van de gemeente voor 
afschrijving en onderhoud die ook voor 40 jaar is vastgelegd. Deze looptijd is afgestemd op de 
gebruiksduur van de stichting.  
Door gestegen bouwkosten en hogere eisen die aan de campus worden gesteld is er een aanvullende 
annuïtaire lening van € 10,5 miljoen afgesloten met een looptijd van 15 jaren. Deze annuïteit wordt volledig 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Resultaat bestemming Voorstel Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose

Exploitatieresultaat -395.138       -243.425       72.330          51.249          -78.599         -87.021         

Vrijval bestemmingsreserve I 17.007              15.000              11.962              
Vrijval bestemmingsreserve II 100.000           100.000           100.000           100.000           100.000           
Dotatie bestemmingsreserve II -72.330            -51.249            
Vrijval bestemmingsreserve III 142.757           142.757           
Vrijval bestemmingsreserve IV 20.000              

Mutatie algemene reserve -215.374       14.332          111.962        100.000        21.401          12.979          

Investeringen
Realisatie 

2020
Begroting 

2021 
Prognose 

2022
Prognose 

2023
Prognose 

2024
Prognose 

2025

Campus 19.840.000   
Inrichting Campus 1.800.000      
ICT infrastructuur -              75.500      125.000         
ICT hardware 59.392       120.000    125.000         150.000   150.000   150.000   
ICT software 14.702       15.000      
Overig 75.023       29.500      110.000         50.000     50.000     50.000     

Totaal 149.117     240.000    22.000.000   200.000   200.000   200.000   
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gedekt door, een extra bijdrage van de gemeente Eemsdelta. De gemeente heeft hiervoor extra middelen 
van het ministerie van economische zaken ontvangen.  

Tot slot wordt er jaarlijks ruimte gemaakt voor investeringen in ICT. Hier wordt jaarlijks € 150.000 voor 
vrijgemaakt. 

Reserves 
De bestemmingsreserve publiek I betreft een reservering voor het spaarverlof. De verwachting is dat deze 
de komende jaren wordt afgebouwd naar 0. 

De bestemmingsreserve publiek II betreft een reserve welke als doel heeft het financieren van de regeling 
generatiepact. Uitgangspunt is dat de geprognosticeerde resultaten in de jaren 2022 en 2023 worden 
toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om zo de betaalbaarheid van deze regeling tot en met 2026 te 
kunnen garanderen. 

De bestemmingsreserve publiek III betreft een reserve welke betrekking heeft op de zogenaamde Slob-
gelden. Deze gelden zijn in 2019 ontvangen en zijn opgenomen in deze reserve. Deze reserve valt vrij in 
de jaren 2020 en 2021. 

De bestemmingsreserve publiek IV heeft betrekking op het reserveren van loonruimte in 2019, met als doel 
om de stijgende loonlasten in 2020 te financieren. Het restant is destijds opgenomen in de begroting 
2020.De private bestemmingsreserve is ontstaan ten tijde van de liquidatie van de steunstichting 
Fivelborgh. Deze bestemmingsreserve privaat zal vrijvallen na oplevering van de nieuwe locaties. Doel is 
om dit geld ten goede te laten komen aan voorzieningen voor leerlingen. 
 
Langlopende schulden 
In de meerjarenbalans is te zien dat vanaf het jaar 2021 de post materiële vaste activa (activa in uitvoering) 
fors zal stijgen als gevolg van de investeringen in de Campus. Met ingang van 2020 zien we als gevolg van 
deze investering een opname van de lening onder de langlopende schulden. Het betreffen een drietal 
leningen die we hieronder nader zullen toelichten. Alle langlopende schulden dienen ter financiering van de 
Campus.  

1. Lening NWB I betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 15 jaar met een rentepercentage 
van 1.67%. Deze lening wordt 100% gedekt door een vordering op de gemeente Eemsdelta (zie 
financiële vaste activa).  

2. Lening NWB II betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 40 jaar en een rentepercentage 
van 2,25%. Deze lening wordt volledig gedekt door een jaarlijkse doordecentralisatie-opbrengst 
van € 605.000 afkomstig van de gemeente Eemsdelta. 

3. Lening NWB III betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage 
van 2,22% welke volledig wordt gedekt door een huurovereenkomst met het Noorderpoort met een 
looptijd van 30 jaar. 

 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden nemen in 2020 toe met € 12.400.000. Dit heeft te maken met feit dat tegenover 
de vordering op de gemeente een verplichting staat naar de aannemer. 
 
Treasury 
Het treasurybeleid richt zich met name op het elimineren van het liquiditeitsrisico dat structureel gevolgd 
wordt. Overtollige liquiditeiten worden risicomijdend weggezet op een spaarrekening. In 2020 is besloten 
om over te gaan op schatkistbankieren. Dit zal in 2021 geëffectueerd worden. Voor de te ontwikkelen 
Campus is de financiering begin 2018 gecontracteerd. In 2020 is het eerste gedeelte van de financiering 
opgenomen. Derhalve kunnen wij zeggen dat het treasurybeleid zoals beschreven in het treasurystatuut 
wordt nageleefd. Hieronder staat het treasurybeleid: 

x In 2020 is er geen sprake van beleggen, lenen of derivaten. Er hebben zich in 2020 derhalve geen 
wijzigingen voorgedaan. 
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x Rapportage over het gehanteerde treasurystatuut: 
o Het beleid is risicomijdend. Op dit moment is er binnen het VO Eemsdelta geen sprake van 

beleggen, lenen en derivaten. Over de uitvoering valt dus ook niets te vermelden. 
o Er is geen sprake van beleggingen, leningen en derivaten. Er is derhalve ook geen waarde 

aan alle componenten toe te kennen. 
o Behoudens spaarrekeningen, die ter vrije beschikking staan van de organisatie, is er geen 

sprake van beleggen en is er ook geen sprake van een datum van vrijval van beleggingen.  
 
Meerjarenexploitatie over 2020 t/m 2025  
 

Bron: Meerjarenbegroting 2020 t/m 2025 
 
Rijksbijdragen 
Het totale leerlingaantal en daarmee de rijksbijdragen zullen de komende jaren nog dalen op basis van de 
demografische ontwikkeling en een grotere uitstroom in de bovenbouw ten opzichte van een lagere 
instroom in de onderbouw. Daar staat tegenover dat het marktaandeel vanaf 2023 naar verwachting zal 
stijgen door investering in onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing, promotie en ingebruikname van een 
nieuw gebouw. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stijging van 3% gedurende drie 
jaar. Daarna is rekening gehouden met stabilisatie van de leerlingaantallen. Vanaf 2026 wordt weer een 
stijging verwacht van leerlingaantallen en daarmee de rijksbijdragen.  

Vereenvoudiging bekostiging 
In onderstaande tabel laten wij de impact zien van het voorstel vereenvoudiging bekostiging. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Realisatie Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose

Baten
Rijksbijdragen 17.072.280    15.856.227    15.213.082    14.715.496    14.145.058    14.036.847    

Overige overheidsbijdragen -               605.000        605.000        605.000        605.000        
Overige baten 506.749        662.322        601.648        723.500        725.500        727.500        
Totaal baten 17.579.029    16.518.549    16.419.730    16.043.996    15.475.558    15.369.347    

4 Lasten
Personeelslasten 14.812.836    13.416.504    12.488.049    12.228.748    11.828.267    11.742.313    
Afschrijvingen 350.882        375.000        720.000        1.040.000     1.040.000     1.040.000     
Huisvestingslasten 1.025.186     999.900        972.842        656.100        656.100        656.100        
Overige lasten 1.737.613     1.960.570     1.710.510     1.619.899     1.589.790     1.585.955     
Totaal lasten 17.926.517    16.751.974    15.891.400    15.544.747    15.114.157    15.024.368    

Saldo baten en lasten -347.489       -233.425       528.330        499.249        361.401        344.979        

5 Financiele lasten en baten
5.1 Rentebaten 176.216        163.835        151.448        138.854        126.051        113.033        
5.5 Rentelasten -223.866       -173.835       -607.448       -586.854       -566.051       -545.033       
Totaal: 5 Financiele lasten en baten -47.650        -10.000        -456.000       -448.000       -440.000       -432.000       

Exploitatieresultaat -395.138       -243.425       72.330          51.249          -78.599         -87.021         
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In 2022 zal de vereenvoudiging bekostiging een feit zijn. De impact van de nieuwe bekostigingssystematiek 
is meegenomen in de hierboven weergegeven meerjarenbegroting en heeft een positief effect op het 
resultaat. Structureel zal de stichting € 181.000 extra ontvangen vanaf het jaar 2026. In de eerste vier jaren 
is er een overgangsregeling van kracht waardoor het positieve effect in de jaren 2022-2024 hoger ligt. 

De gevolgen van deze invoering zijn voor onze school dermate positief dat wij de Raad van Toezicht 
hebben gevraagd om op dit moment geen aanvullende taakstellingen op te leggen voor 2022 en verder 
omdat wij verwachten dat dit nagenoeg geheel gecompenseerd zal worden door de invoering van de 
nieuwe systematiek. 

Overige overheidsbijdragen 
Vanaf het moment van oplevering van de Campus, naar verwachting medio 2022, zullen de 
doordecentralisatie-opbrengsten vanuit de gemeente bij ons binnenkomen. Deze bijdrage is voor de 
komende veertig jaar constant. 

Overige baten 
De overige baten bestaan uit verhuuropbrengsten, ouderbijdragen en diverse kleinere overige 
opbrengsten. De verhuuropbrengsten gymzalen lopen parallel met de huurkosten gebouwen. Het betreft 
hier een huursubsidie voor de gymzalen. De verwachting is dat we op de Campus voldoende ruimte 
hebben, zodat er van huur geen sprake meer zal zijn. Vanaf het moment dat we in de Campus zitten, 
zullen we verhuuropbrengsten ontvangen van onze huurder, het Noorderpoort.  

Personele lasten 
De personele lasten zijn grotendeels gerelateerd aan het aantal leerlingen. De organisatie zal dus mee 
moeten bewegen met deze daling. Daarnaast zal ons personeelsbeleid gebaseerd zijn op vitaliteit, waarbij 
we tevens streven naar een gezonde samenstelling van het personeelsbestand. Een aantal jaren geleden 
is hier een bestemmingsreserve voor gevormd. Door het aanspreken van deze bestemmingsreserve 
kunnen we dit beleid vormgeven zonder in te teren op onze algemene reserves. Daarnaast hebben we te 
maken met krapte op de arbeidsmarkt. We zullen moeten blijven investeren in personeelsbeleid om 
bevoegde en bekwame docenten aan VO Eemsdelta te blijven binden. Door pensionering van 
medewerkers die gebruikmaken van de aflopende BAPO-regeling zullen de personeelslasten teruglopen. 
Strategisch personeelsbeleid zal om extra middelen gaan vragen om tot een gezonde samenstelling van 
het personeelsbestand te komen.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zullen vanaf 2022 stijgen als gevolg van het activeren van de Campus. Deze stijging 
wordt gecompenseerd door de doordecentralisatie-opbrengst en door de verhuuropbrengsten vanuit het 
Noorderpoort. 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zullen de komende jaren tot het moment van ingebruikname van de nieuwbouw 
stabiliseren op het niveau van rond € 1.000.000. Daarna zien we een daling van de huisvestingslasten. Dit 
komt doordat we in de nieuwbouw teruggaan in vloeroppervlak, waardoor de schoonmaaklasten zullen 
dalen. Daarnaast is de campus energieleverend ontworpen waardoor de energielasten lager zullen zijn.  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Herverdelingseffect obv bekostiging 2019 -229.265   -229.265   -229.265   -229.265   
Compensatieregeling 183.412    137.559    91.706       45.853       
Aanvullende bekostiging geïsoleerde scholen 410.452    410.452    410.452    410.452    

Resultaat cf voorstel vereenv. bekostiging -             -             364.599    318.746    272.893    227.040    

Financiele impact voorstel vereenvoudiging bekostiging
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Overige instellingskosten 
De overige instellingskosten lopen gedeeltelijk (ruim 40% betreft leermiddelen) parallel met de 
leerlingenaantallen. Daar waar deze niet direct gerelateerd zijn aan het aantal leerlingen zal een 
taakstelling geformuleerd moeten worden.   

Financiële baten en lasten 
De financieringslasten zullen in 2022 aanzienlijk stijgen als gevolg van de financiering van de Campus. 
Deze lasten worden gecompenseerd door huuropbrengsten vanuit het Noorderpoort en de 
doordecentralisatie-opbrengst vanuit de gemeente Eemsdelta. 
 
Vooruitblik meerjarenbegroting 2022 en opvolgende jaren 
Vanuit het vierjaarlijks bestuursonderzoek, welke heeft plaatsgevonden in december 2020, is het advies 
gegeven om de meerjarenbegroting te verrijken met het toevoegen van financiële scenario's en de 
belangrijkste uitkomsten van deze verschillende scenario's. De meerjarenbegroting van kalenderjaar 2021 
was toen al vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het bestuur zal dit advies opvolgen in de 
eerstvolgende meerjarenbegroting. 
 

6.4 Rapportage aanwezigheid/werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem    
Jaarlijks wordt er een begroting voor het komende kalenderjaar opgesteld. Tevens wordt er een 
meerjarenbegroting opgesteld, welke door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd, waarna het College 
van Bestuur de begroting vaststelt. Op basis van interne en externe gegevens worden baten en lasten 
geraamd. Externe gegevens komen met name van de VO-raad en toeleverende basisscholen. Interne 
gegevens zijn met name verwachte in-, door- en uitstroomgegevens van leerlingen. Voor wat betreft de 
kosten wordt er gebruikgemaakt van historische gegevens in combinatie met verwachtingen en 
geformuleerd beleid. Eind 2020 is het begrotingsproces geëvalueerd door onze accountant.  
De belangrijkste bevindingen lagen op het terrein van aangebrachte functiescheiding en genomen interne 
controlemaatregelen. Het management is nu meer betrokken.  

Periodiek worden uitputtingsrapportages opgesteld en besproken met bestuur, directie en overige 
budgethouders. Twee keer per jaar wordt een tussentijdse rapportage met een eindejaarsprognose 
opgesteld. Deze wordt besproken met het bestuur, de directie, de toezichthouders en de GMR. De 
rapportages hebben in 2020 een meer integraal karakter gekregen. 

Daarnaast hanteren we ook de nodige soft-controls en proberen we een collegiale aanspreekcultuur te 
bevorderen voor wat betreft het naleven van de letter en de geest van de governancecode. Ook is het 
multidisciplinair overleg tussen directeuren, bestuur en ondersteunende diensten in 2020 voortgezet. Het 
bestuur heeft zich in 2020 aangemeld voor een collegiale bestuurlijke visitatie met als doel om feedback te 
verkrijgen en te leren verbeteren. Vraagstukken worden daardoor meer in samenhang met elkaar bekeken 
en besproken. In verband met corona is de visitatie uitgesteld tot het najaar van 2021. Voor een 
uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar het begin van dit jaarverslag, waar het verslag van het 
toezichthoudend orgaan in is opgenomen. 
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6.5 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden   
 
Algemeen 
Medio november zijn door een deel van het management en de adviseurs 48 risico’s beoordeeld op kans 
van optreden en is de financiële impact gewaardeerd. Onderstaand een overzicht van de top tien van de 
belangrijkste risico’s die onze organisatiedoelstellingen zouden kunnen bedreigen. Op basis van deze scan 
zijn door de schoolleiding beheersmaatregelen getroffen, welke onderstaand zijn weergegeven. 
 

Omschrijving  risiconiveau 
Kans 
van 
optreden 

Maximaal 
financieel 
gevolg 

 
Onvoorziene daling leerlingenaantallen door demografische ontwikkeling en 
marktaandeel.  90 % € 875.000 

 Werkdruk wordt als hoog ervaren  70 % € 500.000 

 Fiscale risico’s  70 % € 500.000 

 Overschrijdingen realisatie nieuwbouw (o.a inrichting).  50 % € 500.000 

 Geen goede samenstelling onderwijs team (flexibiliteit en kwaliteit)  70 % € 100.000 

 Gebrek aan relevante en/of betrouwbare managementinformatie  30 % € 500.000 

 
Materiële bekostiging (voor onderhoud gebouwen) vanuit het Rijk structureel 
onvoldoende.  30 % € 200.000 

 Ziekte- en arbeidsomstandigheidslasten  70 % € 50.000 

 Lerarentekort / Onvoldoende gekwalificeerd personeel (OP)  49 % € 93.750 

 Onvoorziene extra kosten door een Lockdown of Corona maatregelen  70 % € 77.500 

 
Toelichting risico’s 
 
Onvoorziene daling leerlingaantallen door demografische ontwikkeling en marktaandeel 
De voorziene daling van leerlingen is voor de komende vijf jaren meegenomen in de meerjarenbegroting. 
Mochten de aantallen verder dalen dan de verwachting is, dan spreken we van onvoorziene 
leerlingendaling. Dit is voor de Stichting een groot risico. Als maatregel hebben we hiervoor in de begroting 
van 2021 budget gereserveerd  ten behoeve van Marketing & Communicatie.  Daarnaast is er in de 
begroting budget  gereserveerd voor kwaliteitsverbetering en voor onderwijsvernieuwing.  
 
Tevens wordt een stijging in het leerlingenaantal verwacht door de nieuwbouw van de Campus en de 
nieuwe huisvesting van de Rutger Kopland School. We verwachten een stijging in het marktaandeel van  
3% gedurende een periode van drie jaar.  

Werkdruk wordt als hoog ervaren 
Tot en met 2021 hebben we de beschikking over de zogenaamde Slob-gelden. Een eventuele continuering 
van deze gelden is niet opgenomen in de begroting. Het is van belang om te onderzoeken waar de hoge 
werkdrukbeleving vandaan komt. Door middel van een MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) 
wordt hier in de komende maanden onderzoek naar gedaan en een analyse op gemaakt. Aan de hand van 
deze analyse en de uitkomst worden mogelijke beheersmaatregelen ingezet. Daarnaast is het van belang 
dat er wordt onderzocht of het instrumentarium dat wordt aangeboden voor werkdrukvermindering 
voldoende wordt ingezet. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van LPB (Levensfasebewust 
personeelsbeleid).  
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Fiscale risico’s 
Op dit moment maakt de Stichting VO Eemsdelta gebruik van de adviesdiensten van een fiscaal 
adviesbureau. Deze partij adviseert ons in hoofdlijn op de gebieden btw en loonheffing. Daarnaast maken 
wij gebruik van het zogenaamde horizontaal toezicht met de Belastingdienst als het gaat om 
vertrekregelingen die getroffen worden met medewerkers. Doel is om uit te sluiten dat er geen sprake is 
van Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Het advies luidt om een loonbelastingscan te laten uitvoeren 
door een extern bureau. De kosten voor de uitvoering van deze scan zijn meegenomen in de begroting 
2021. Aandachtspunten voor 2021: 

1. Door een loonbelastingscan inventariseren waar de risico’s liggen. 
2. Nadenken over hoe de organisatie op de hoogte blijft voor wat betreft wijzigingen in wet- en 

regelgeving.  
 
Overschrijdingen realisatie nieuwbouw (onder andere inrichting) 
Ten aanzien van de Campus in Appingedam is een begroting opgesteld waar alle onderdelen in zijn 
verwerkt. Met de inzichten die er nu zijn blijven we binnen de begroting. Dat is een prettig gegeven. Echter 
worden door zowel de gemeente als door onze instelling kosten gemaakt die met elkaar verrekend moeten 
worden. Hiervoor moeten heldere en geformaliseerde afspraken worden gemaakt.  

Het Noorderpoort zal bijvoorbeeld gebruik maken van een deel van de Campus. De afspraken met het 
Noorderpoort over de verhuur zullen in 2021 worden vastgelegd in een verhuurovereenkomst.  

Daarnaast zal de komende periode goed gekeken worden naar hoe de inrichting van de exploitatie van het 
sportgebouw tot stand zou moeten komen. Dit is belangrijk aangezien de exploitatie van het sportgedeelte 
strikt gescheiden moet zijn van de onderwijsbekostiging en -uitgaven.  

Voor wat betreft het overschrijden van budgetten heeft de controller periodiek overleg met Draaijer & 
Partners en is er een intern overleg tussen bestuurder, projectdirecteur en controller. In dit overleg worden 
eventueel te treffen beheersmaatregelen besproken.  

Geen goede samenstelling onderwijs team (flexibiliteit en kwaliteit)  
De verdergaande krimp, en daarmee een kleinere organisatie, maakt dat de scholen meer in samenhang 
moeten worden aangestuurd. De basisstructuur van VO Eemsdelta ondergaat een ontwikkeling. De 
stichting beoogt een teamgeoriënteerde organisatiestructuur en werkt richting de campus naar een situatie 
met één schoolleiding Eemsdelta breed. Daarnaast wordt er de komende maanden gewerkt aan 
strategisch personeelsbeleid met daarbij strategische personeelsplanning.  Op deze manier krijgen de 
teamleiders en directie meer inzicht in de flexibiliteit, opbouw en samenstelling van het personeelsbestand. 
Daarnaast draagt een strategisch personeelsbeleid bij aan duurzame inzetbaarheid van het personeel. 

Gebrek aan relevante en/of betrouwbare managementinformatie 
Eind 2020 is Capisci geïmplementeerd. Capisci is een tool die de gehele planning- en controlcyclus 
ondersteunt van begroting tot aan de jaarrekening.  

Naast het implementeren van Capisci is er nu ook zicht op de belangrijkste risico’s waaraan de school 
wordt blootgesteld. Door cijfers en risico’s te combineren krijg je een goed inzicht. Op basis van dit inzicht 
kunnen goed onderbouwde beslissingen worden genomen. We zitten hier in een ontwikkelfase.  

Daarnaast is in 2020 al een start gemaakt met het opstellen van een integrale managementrapportage. De 
multidisciplinaire overleggen tussen bestuur, directeuren en adviseurs worden ingezet  om deze 
rapportages te bespreken. Hiermee maken we grote stappen in het verstrekken van relevante en 
betrouwbare managementinformatie.  
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Materiële bekostiging (voor onderhoud gebouwen) vanuit het Rijk structureel onvoldoende 
Dit risico wordt gereduceerd op het moment dat we verhuizen naar de Campus. Naast de materiële 
bekostiging vanuit OC&W, ontvangt VO Eemsdelta een bijdrage van de gemeente vanuit de 
doordecentralisatie-overeenkomst. Deze bijdrage is vastgezet op een minimum aantal leerlingen van 1530. 
Omdat deze bijdrage is vastgezet, zijn wij maar gedeeltelijk afhankelijk van de bijdrage vanuit het 
ministerie. Financieringslasten en afschrijvingslasten worden gedekt door afspraken, zoals vastgelegd in 
de doordecentralisatie-overeenkomst. 

Ziekte- en arbeidsomstandigheidslasten  
Er wordt nu voor het tweede jaar gebruik gemaakt van een arbodienst met een verzuimcoach. De 
verzuimcoach treedt deels op als casemanager. Daarnaast vindt er geregeld overleg plaats met het 
Sociaal Medisch Team om de verzuimdossiers te bespreken. Ten opzichte van 2019 is het 
verzuimpercentage in 2020 gedaald. Het is van belang dat deze daling wordt doorgezet. Er worden jaarlijks 
een aantal managementrapportages opgesteld waarin ook de ziekteverzuimcijfers staan vermeld. Het is 
van belang dat dit wordt geanalyseerd en met elkaar in verbinding wordt gebracht. 

Lerarentekort/onvoldoende gekwalificeerd personeel (OP) 
Sinds vorig schooljaar zijn wij aangesloten bij de RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort). Sinds dit jaar is 
dat overgegaan naar de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). In de RAP wordt de komende twee 
jaar verder gewerkt aan de aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs in Groningen. Dit gebeurt 
volgens de vijf volgende thema’s: communicatie, instroom (arbeidsmarkt), behoud, professionalisering 
(kwaliteit) en onderwijslandschap 2030. De scholen die zijn aangesloten bij het bestuurlijk platvorm VO-
VMBO zijn hierbij betrokken. VO Eemsdelta is hier ook bij aangesloten en zit in een werkgroep. Ook is er 
periodiek een overleg met alle aangesloten besturen in Groningen. VO Eemsdelta is daarnaast 
aangesloten bij de opleidingsschool Ommelanden.  

Onvoorziene extra kosten door een lockdown of coronamaatregelen  
Risico’s, zoals een pandemie, zijn onvoorziene omstandigheden die je niet kunt verzekeren. De hieruit 
voortvloeiende kosten zullen dus gedekt moeten worden door de algemene reserves. Indien het een risico 
is wat voor de gehele sector geldt, zal gekeken moeten worden in hoeverre we de schade kunnen verhalen 
op externe organisaties.  
 
Overige risico’s 
Naast de genoemde tien risico’s vanuit het rapport Weerstandvermogen ondervindt de stichting ook  
andere financiële risico’s die aandacht behoeven. Deze vormen een aanvulling op het onderzoek en 
behouden de aandacht van het bestuur. Hieronder staan deze overzichtelijk weergegeven.  
 
Nieuwbouw en financieel beleid 
VO Eemsdelta hanteert een begrotingsbeleid dat als voorzichtig gekenmerkt mag worden. Nu de komst 
van de nieuwbouw definitief is, is het onderhoud aan de huidige gebouwen beperkt en zullen investeringen 
in gebouwen alleen plaatsvinden als dat strikt noodzakelijk is en de activa mee kunnen naar de nieuwe 
locatie. Huidig materieel vast actief wordt versneld afgeschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verwachte opleverdatum van de te ontwikkelen Campus. Over een aantal jaar verhuizen we naar de 
nieuwe Campus. Daarmee lossen we het toenemende probleem van overmaat aan vierkante meters op. 
Wel zullen we vanaf dat moment weer strikt de financiële middelen moeten toekennen in onze begrotingen 
voor planmatig onderhoud en voor exploitatie. Dit vergt een ijzeren begrotingsdiscipline. Door het 
realiseren van de nieuwbouw zal de solvabiliteit dalen. De vierkante meters zijn door de nieuwbouw 
aangepast aan de nieuwe behoefte, waardoor de overcapaciteit is geëlimineerd. Dit betekent dat we met 
een gelijkblijvend niveau van de algemene reserves minder risico’s hoeven te dekken. Hierdoor voorziet 
het bestuur geen probleem bij het dalen van de solvabiliteit. 
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Passend onderwijs 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het passend onderwijs ingevoerd. De school heeft de 
zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Het samenwerkingsverband, waar de school onderdeel van is, 
is verplicht te zorgen voor en dekkend aanbod van passend onderwijs. Vanaf 2015 is de financiering van 
LWOO en praktijkonderwijs onderdeel geworden van de bekostiging van het samenwerkingsverband. In 
het samenwerkingsverband is tussen de deelnemende scholen overeengekomen dat het budget voor 
LWOO- leerlingen voorlopig gemaximaliseerd is op een vastgesteld aantal leerlingen per school. Vanaf 
2018 zijn de budgetten opnieuw vastgesteld. Met ingang van dat jaar zijn de inkomsten voor LWOO-
leerlingen drastisch gedaald en wordt dit maar deels gecompenseerd door LRO-gelden. In 2021 zullen de 
LWOO-gelden zijn afgebouwd naar nul. 
 
Onderwijsaanbod  
Met een krimpend aantal leerlingen dient zich steeds weer de vraag aan of, en zo ja hoe, VO Eemsdelta de 
volledige breedte van de huidige opleidingen en profielen kan aanbieden. Vooralsnog zijn de prognoses 
dusdanig dat we verwachten ook in de toekomst het brede aanbod te kunnen blijven verzorgen. De school 
zal dan wel op deelgebieden creatief moeten zijn en vooral de samenwerking met anderen moeten zoeken 
om dat brede aanbod ook goed en volwaardig te blijven bieden.  
 
Negatieve rente op rekening courant 
Vanaf medio 2020 hebben de banken negatieve rente in rekening moeten brengen bij hun klanten. In 2020 
beschikte VO Eemsdelta over overtollige middelen als gevolg van middelen ter financiering van de 
Campus. Met de overgang naar schatkistbankieren zal dit risico worden geëlimineerd. 
 
Coronapandemie 
Medio 2020 is Nederland, en dus ook de onderwijssector, geconfronteerd met corona. Nadat de scholen 
bepaalde perioden waren gesloten, zijn de scholen weer geopend en wordt er deels op locatie onderwijs 
gegeven en deels op afstand (online). In 2020 zijn de werkelijke kosten uitgekomen op € 86.000. Voor 
2021 is € 25.000 meegenomen. Met de inzichten die we nu hebben verwachten we dat dit voldoende zal 
zijn.  
 
Vooruitblik 
Eind 2020 heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. Begin 2021 is er een start gemaakt met het treffen 
van beheersmaatregelen. Najaar 2021 zal een update gedaan worden van de risicoanalyse. In verband 
met de ontwikkelfase waarin de organisatie zich nu bevindt is ervoor gekozen de risicoanalyse jaarlijks te 
updaten. 
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Hoofdstuk 7 Jaarrekening   

7.1 Model A:   Balans per 31 december 2020 (voor resultaatbestemming) 
 

 
1. Activa 31 december 2020 31 december 2019 
    € € € € 
1.1 Vaste activa         
            
1.1.2 Materiële vaste activa          5.053.152             2.870.074    
1.1.3 Financiële vaste activa          9.281.279                            -      
  Totaal vaste activa              14.334.430             2.870.074  
            
1.2 Vlottende activa         
            
1.2.2 Vorderingen          1.745.872                 274.704    
1.2.4 Liquide middelen        16.751.029             8.181.542    
  Totaal vlottende activa              18.496.902             8.456.246  
            
  Totaal activa              32.831.332           11.326.320  
            
            
2. Passiva  31 december 2020   31 december 2019  
     €   €   €   €  
            
2.1 Eigen vermogen           3.254.779             3.029.779    
  Resultaat boekjaar            -395.138                 225.000    
  Totaal Eigen vermogen                2.859.641             3.254.779  
            
2.2 Voorzieningen                1.139.229                 920.417  
            
2.3 Langlopende schulden                9.281.279                            -    
            
2.4 Kortlopende schulden              19.551.184             7.151.124  
            
  Totaal passiva              32.831.332           11.326.320  
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7.2 Model B:   Staat van baten en lasten over 2020 
Voor een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op 
de staat van baten en lasten, paragraaf 7.6. 

          
  Realisatie Begroting Realisatie   
  2020 2020 2019   
  € € €   
          
Baten         
Rijksbijdragen 17.072.280 16.222.402 17.981.348   
Overige baten 506.749 641.820 689.140   

Totaal baten 17.579.029 16.864.222 18.670.488   
          
Lasten         
Personeelslasten 14.812.836 13.891.907 14.982.583   
Afschrijvingen 350.882 363.833 327.237   
Huisvestingslasten 1.025.186 1.064.700 1.004.150   
Overige lasten 1.737.613 2.059.076 2.116.450   

Totaal lasten 17.926.517 17.379.516 18.430.420   
          
Saldo baten en lasten -347.489 -515.294 240.068   
          
Financiële baten en lasten -47.650 -11.750 -15.068   
          
Resultaat -395.138 -527.044 225.000   
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7.3 Model C: Kasstroomoverzicht over 2020 
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

 

  

 
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -347.489         240.068      

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 346.105           327.237      
Mutatie voorzieningen 218.812           -32.506       

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden
Vorderingen -1.471.168     133.771      
Schulden 12.400.059     8.058           
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.146.319      676.628      

Ontvangen interest 176.216           -               
Betaalde interest (-/-) -223.866         -15.068       

-47.650            -15.068       
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.098.669      661.560      

Investeringen in:
Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -2.508.961     -1.867.504 
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                    -               
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.508.961      -1.867.504 

Opname Financiele vaste activa -9.281.279     -               
Opname langlopende schulden 9.281.279       -               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                     -               

Mutatie liquide middelen 8.589.709        -1.205.944 

Beginstand liquide middelen 8.181.542        9.387.486   
Mutatie liquide middelen 8.569.487        -1.205.944 

Eindstand liquide middelen 16.751.029      8.181.542   

2020 2019



 
54 

 

7.4   Grondslagen  

7.4.1 Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit: 

x dienstverlening op het gebied van onderwijs. 
x dienstverlening op het gebied van opvoeden. 

Beiden zijn gebaseerd op een bijzondere grondslag met als basale waarden: 
wederzijds respect voor anderen, evenals tolerantie en ruimdenkendheid ten opzichte van 
andersdenkenden. Zowel leerlingen als medewerkers worden aangesproken op discriminatoir en agressief 
gedrag. De school voedt op tot een volwaardig mens en burger met gelijke kansen voor persoonlijke en 
maatschappelijke ontplooiing, waarbij ook hoort het opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. 
 
Continuïteit   
Op basis van de realisatie 2020 en de prognose voor 2021 t/m 2025 in combinatie met de ophanden zijnde 
vereenvoudiging bekostiging zijn de in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling.  
 
Diverse toelichtingen 
De Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, handelend onder de naam VO Eemsdelta, heeft haar 
statutaire zetel in Appingedam. De feitelijke vestigingsplaats en het correspondentieadres zijn gelegen in 
de gemeente Delfzijl. Het (bezoek)adres is Sikkel 3, 9932 BD te Delfzijl. Het correspondentieadres is 
Postbus 173, 9930 AD te Delfzijl. De stichting is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van 
Koophandel onder nummer: 53035887. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar, dat is 
geëindigd op balansdatum 31 december 2020. 
 
Stelselwijzigingen 
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingswijzigingen 
In 2020 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
de leiding van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de leiding schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het voor het geven 
van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
7.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 
stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen initieel gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs tenzij anders wordt vermeld. Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
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vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De vervolgwaardering is in het algemeen tegen 
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of 
financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen 
op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve 
amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met 
eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere 
waardeverminderingen of oninbaarheid. 

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.  
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Saldering 
De rechtspersoon heeft een actief en een post van het vreemd vermogen gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen, uitsluitend indien en voor zover: 

x de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post 
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen. 

x en de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide simultaan af te 
wikkelen. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor een uiteenzetting om vast te kunnen 
stellen of er sprake is van een bijzondere waardevermindering voor een materieel vast actief wordt 
verwezen naar de paragraaf ‘bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 
vervaardiging inclusief installatiekosten. 

Als voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig 
is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische 
levensduur, rekening houdend met de restwaarde: 

x de terreinen worden niet afgeschreven; 
x de bedrijfsgebouwen over twintig jaar;  
x de overige materiële vaste activa over vier tot tien jaar. 

 
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de 
tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. 
 
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere 
opbrengstwaarde. 
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Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen 
toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die 
voortvloeit uit de desinvestering wordt in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. Dergelijke kosten worden geactiveerd in het jaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
kosten van waardevermindering worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. 

Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa 
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  

Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten 
onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffend actief. 

Als wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is niet meer 
bestaat of is afgenomen èn indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een 
objectieve gebeurtenis na afboeking, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn als geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. 

Financiële vaste activa 
Onder de financiële vaste activa is een vordering opgenomen op de gemeente ten behoeve van de 
financiering van de Campus. De vordering op de gemeente is gelijk aan de hoogte van de opgenomen 
lening onder de langlopende schulden. De jaarlijks te ontvangen aflossing afkomstig van de gemeente zal 
worden gebruikt ter aflossing van de lening. De hoogte van de vordering daalt daardoor evenredig met de 
hoogte van de lening mee  

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Bij de bestemmingsreserves 
is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking 
door het bestuur is aangebracht. Dit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor wat betreft de 
bestemmingsreserves publiek geldt als bestedingsdoel de financiering van het spaarverlof en het 
generatiepact. 
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Voorzieningen 
 
Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden post voor post berekend en zij worden gewaardeerd tegen de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.  
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen. 

Voorziening Wachtgelders 
Voorziening wachtgeld wordt getroffen voor verplichtingen jegens oud-werknemers. De waarde wordt 
bepaald aan de hand van gegevens van externe bronnen waaronder Dienst Uitvoering Onderwijs en WW+ 
voor het bovenwettelijk gedeelte.  

Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea wordt opgenomen conform RJ 271 voor uitkeringen voor 25- en 40 jarige 
dienstverbanden. Deze voorziening wordt gewaardeerd op basis van uurloon en de verwachte blijfkans. 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd om cao-afspraken, in het kader van levensfase 
bewust personeelsbeleid, die niet direct worden opgeëist te voorzien. De waarde wordt bepaald op basis 
van uren maal tarief. Voor wat betreft het tarief wordt gewerkt met een individueel uurtarief.  

Voorziening langdurig zieken 
Sinds 2018 is een voorziening gevormd voor langdurig zieken. Deze voorziening wordt opgenomen voor de 
loonkosten van mensen die naar alle waarschijnlijkheid het werk niet meer of niet geheel zullen hervatten. 

Langlopende schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend.  

Kortlopende schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat 
alle, of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking 
tot de positie aan een derde zijn overgedragen. 

Leasing 
Operationele leasing 
Bij de instelling liggen leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 
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Voor wat betreft de afgesloten operationale leasecontracten is er geen sprake van variabele rente 
waardoor er geen sprake is van rente- en kasstroomrisico. 

7.4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben tenzij de wet- en 
regelgeving anders bepaald. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen, als zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Opbrengstverantwoording 
 
Verlenen van diensten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten. 

Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. 

Giften  
Als baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten, worden deze gewaardeerd tegen de 
waarde in het economisch verkeer. 

Overige overheidsbijdragen en – subsidies 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Overige baten 
Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn inbegrepen onder de 
afschrijvingen. 

Voorsorterend op een mogelijke nieuwbouw hebben wij de post gebouwen herbeoordeeld op verwachte 
levensduur en de afschrijvingen daaraan aangepast. In 2020 was dit niet aan de orde. 
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Personeelsbeloningen 
 

Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 
De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden 
verplichte of contractuele basispremies betaald door de instelling.  

ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de 
pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. 
Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa als dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

Vanaf 2015 gelden er nieuwe regels ten aanzien van de bepaling van de dekkingsgraad en wordt er 
gerekend met een gemiddelde over het achterliggende jaar. De nieuwe berekening wordt aangeduid met 
de term beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad zou stabieler zijn dan de oude dekkingsgraad 
doordat schommelingen op korte termijn gemiddeld worden. Eind februari 2021 bedraagt de 
beleidsdekkingsgraad 88,3 %. Hiermee ligt de beleidsdekkingsgraad lager dan de 126% die de 
pensioenregels voorschrijven. Daarnaast is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 
vijf jaar onder de 104,2% mag liggen. Deze grens kan afhankelijk van de rente en de beleggingsmix 
verschuiven.  

Indien het ABP verwacht dat het niet lukt om binnen tien jaar de bovengenoemde 126% te halen of indien 
de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,2% dan zal het ABP de pensioenen verlagen 
(www.abp.nl). Een eventuele verlaging mag over maximaal tien jaar gespreid worden, zodat het pensioen 
niet plotseling fors lager wordt. 

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden 
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen. 
 
Vennootschapsbelasting 
Het VO Eemsdelta maakt gebruik van de onderwijs- en onderzoeksvrijstelling. Dat betekent dat VO 
Eemsdelta volledig vrijgesteld is van heffing van vennootschapsbelasting.  
 
  

http://www.abp.nl/
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7.4.4 Grondslagen van het kasstroomoverzicht 
 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Hieronder verstaan wij kasgelden en banktegoeden. 
Betaalde en ontvangen interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Investeringen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de 
investeringen waarvoor in 2020 geldmiddelen zijn opgeofferd.  

7.5  Toelichting op de balans 
 
1 Activa 
1.1  Vaste activa 
1.1.2 Materiële vaste activa 
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 
 

In 2015 is besloten om de huidige gebouwen en de inrichting daarvan af te schrijven tot het moment van 
ingebruikname van de nieuw te bouwen onderwijscampus. In 2018 is de verwachte opleverdatum van de 
Campus aangepast naar ingang schooljaar 2022-2023 en is besloten voor de relevante activa de 
afschrijvingstermijn te verlengen tot 1-8-2022.  
 
Onder de post ‘Andere vaste bedrijfsmiddelen’ zijn leermiddelen opgenomen. Onder de post ‘Activa in 
uitvoering’ zijn de uitgaven opgenomen die tot nu zijn gedaan voor de nieuwbouw van de Campus en de 
verbouwing van de nieuwe locatie in Siddeburen. 
 

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Gebouwen en 

terreinen
Inventaris en 

apparatuur
Andere vaste 

bedrijfsmiddelen
Activa in 

uitvoering Totaal
Stand per 1 januari 2020 € € € € €

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.090.953          4.807.955          24.819                      1.869.610          15.793.337        
Cumulatieve waarde-verminderingen 
en afschrijvingen -8.961.746        -3.938.154        -23.363                    -                       -12.923.263      

Boekwaarde 129.207             869.801             1.456                        1.869.610          2.870.074          

Mutaties
Investeringen -                      149.117             2.384.844          2.533.961          
Desinvesteringen -                       
Afschrijvingen -43.697              -306.493            -692                          -350.883            
Afschrijvingen desinvesteringen -                       

Saldo -43.697              -157.376            -692                          2.384.844          2.183.078          

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.090.953          4.957.072          24.819                      4.254.453          18.327.297        
Cumulatieve waarde-verminderingen 
en afschrijvingen -9.005.443        -4.244.647        -24.055                    -                       -13.274.145      

Boekwaarde 85.510                712.425             764                            4.254.453          5.053.152          
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1.1.3  Financiële vaste activa 
De mutaties in de financiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 

In 2020 is een vordering ontstaan op de gemeente Eemsdelta. Deze vordering geeft 100% dekking van de 
lening afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank à € 10.540.000. Ultimo 2020 is één termijn 
vervallen en vervalt in 2021 de tweede termijn. Beide termijnen zijn verantwoord onder de kortlopende 
vorderingen. 

1.2 Vlottende activa 
 

 

Bovenstaande vorderingen betreffen vorderingen met een looptijd van korter dan één jaar. De post 
overlopende activa is in 2020 fors gestegen door de twee termijnen van de langlopende vordering op de 
gemeente Eemsdelta (zie ook 1.1.3).  

  

1.1.3.1
Vordering gemeente 

Eemsdelta
Stand per 1 januari 2020 €

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs -                                     
Cumulatieve waarde-verminderingen en afschrijvingen -                                     

Boekwaarde -                                     

Mutaties
Opname langlopende vordering 10.540.000                      
Af: kortlopende vordering -1.258.721                       

Saldo 9.281.279                         

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.281.279                         
Cumulatieve waarde-verminderingen en afschrijvingen -                                     

Boekwaarde 9.281.279                         

1.2.2 Vorderingen

€ € € €
1.2.1.1 Vorderingen op debiteuren            23.296            25.945 
1.2.2.7 Vorderingen (ouders van 

leerlingen)
           30.132            42.674 

           53.428 68.619           

1.2.2.6 Vorderingen op personeel              3.851              2.870 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten         135.058         159.345 
1.2.2.15 Overlopende activa overige      1.568.017            52.475 

1.2.2.16 Af: Voorziening wegens 
oninbaarheid

         -14.482            -8.605 

     1.745.872         274.704 

2020 2019
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1.2.4  Liquide middelen 
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 
 

 

Onder de post liquide middelen zijn geen deposito’s opgenomen. Het saldo liquide middelen staat voor 
100% ter vrije beschikking van de instelling.  

2   Passiva  
2.1  Eigen vermogen  

 
De bestemmingsreserve publiek I geldt als reservering voor het spaarverlof. De bestemmingsreserve 
publiek II is gevormd met als doel te anticiperen op de krimp om daarmee gericht beleid te kunnen voeren 
op het vitaal houden van de school en haar medewerkers. Deze bestemmingsreserve zal worden ingezet 
voor het generatiepact, overeenkomstig hetgeen is besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
De bestemmingsreserve publiek III is eind 2019 gevormd omdat scholen aanvullende bekostiging hebben 
ontvangen, de zogenaamde Slob-gelden. Deze gelden hebben betrekking op de boekjaren 2020 en 2021.  
De bestemmingsreserve publiek IV is in 2019 gevormd omdat de loonruimte 2019 niet volledig benut is. 
Deze loonruimte is in 2020 tot uitkering gekomen middels een eenmalige uitkering. Deze is maar deels 
gecompenseerd in 2020. De bestemmingsreserve privaat is ontstaan ten tijde van de liquidatie van de 
steunstichting Fivelborgh. Voor wat betreft deze bestemmingsreserve is besloten dat het bedrag ten goede 
moet komen aan de leerlingen. Het bedrag zal worden ingezet voor voorzieningen voor leerlingen in de 
nieuw te bouwen Campus.  
 
Voorstel resultaatbestemming 2020 
Voorgesteld wordt het resultaat over 2020 als volgt te verdelen: 

1.2.4  Liquide middelen

€ € € €
1.2.4.1 Kasmiddelen              1.224              2.467 
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen    16.749.805      8.179.075 
1.2.4.4 Overig                      -                      - 

   16.751.029      8.181.542 

2020 2019

2.1.1 Groepsvermogen

Stand                     
1-1-2020

Resultaat 
2020

Resultaat-
bestemming 

2019

Stand               
31-12-2020

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve              2.380.642             -16.522      2.364.120 
Onverdeeld resultaat                 225.000        -395.138           -225.000        -395.138 

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek I                    55.738             -11.769            43.969 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek II                 491.727             -49.625          442.102 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek III             285.514          285.514 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek IV               20.000            20.000 
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat                 101.672                -2.598            99.074 

Eigen vermogen              3.254.779        -395.138                        -        2.859.641 
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Onttrekking bestemmingsreserve publiek I 
In 2020 zijn er door zes medewerkers spaarverlof-uren opgenomen. Voorgesteld wordt deze opname, 
conform de werkwijze in eerdere jaren, in mindering te brengen op de bestemmingsreserve. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve publiek II 
In 2020 hebben zeven medewerkers deelgenomen aan het generatiepact. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren is het voorstel deze loonkosten niet in mindering te brengen op de bestemmingsreserve, met als doel 
om zo het generatiepact langer te kunnen financieren. 

Onttrekking bestemmingsreserve publiek III 
Eind 2019 hebben scholen aanvullende bekostiging ontvangen, de zogenaamde Slob-gelden. Deze gelden 
hebben betrekking op de boekjaren 2020 en 2021. Voorgesteld wordt om de helft van het bedrag te 
onttrekken uit de bestemmingsreserve.  

Onttrekking bestemmingsreserve publiek IV 
In 2019 is de loonruimte niet volledig benut. Deze loonruimte is tot uitkering gekomen in 2020 middels een 
eenmalige uitkering. Het voorstel is om het gehele bedrag in 2020 te onttrekken. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve privaat 
Het voorstel is om in 2020 niets te onttrekken.   

2.2     Voorzieningen 

2.2.1 Personele voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

 

 

Dotaties en vrij te vallen mutaties in de personele voorziening gaan via de staat van baten en lasten. De 
onttrekking uit de voorzieningen worden rechtstreeks in mindering gebracht op de voorziening. . 
 

Voorstel resultaatbestemming 2020
€

Toevoeging algemene reserves -215.374               
Onttrekking bestemmingsreserve publiek I -17.007                 
Onttrekking bestemmingsreserve publiek II -                         
Onttrekking bestemmingsreserve publiek III -142.757               
Onttrekking bestemmingsreserve publiek IV -20.000                 
Onttrekking bestemmingsreserve privaat -                         

-395.138               

Stand per         
01-01-2020 Dotatie Onttrekking Vrijval

Stand per        
31-12-2020

€ € € € €
2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid 366.871              183.593                       -64.573              8.634                  494.525              
2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 168.597              3.014                            -4.645                 -9.815                 157.151              
2.2.1.6 Langdurig zieken 167.000              234.053                       -74.898              -37.900              288.255              
2.2.1.7 Overige personele voorzieningen 

(wachtgeld) 217.948              106.144                       -68.289              -56.505              199.298              
Totaal voorzieningen 920.416              526.804                       -212.405            -95.586              1.139.229          
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Personele voorzieningen 
De voorziening duurzame inzetbaarheid betreft een verplichting ten aanzien van het levensfasebewust 
personeelsbeleid. Voor een fulltime medewerker betreft dit 50 uur per jaar. Deze uren kunnen onder 
andere worden ingezet voor recuperatieverlof of voor kinderopvang. Voor deze twee keuzes bestaat een 
verplichting op de balansdatum. De voorziening voor jubilea heeft betrekking op per balansdatum 
opgebouwde rechten, rekening houdend met de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband van 
het personeelslid. De voorziening wachtgelders heeft betrekking op het risico wat de school loopt ten 
aanzien van ex-werknemers die op balansdatum een uitkering genieten. De verplichting die hieruit 
voortvloeit is gebaseerd op prognosecijfers van het UWV en van WW-plus. De voorziening langdurig 
zieken heeft betrekking op een loonverplichting voor een zestal werknemers die meer dan een jaar ziek zijn 
en naar verwachting na 2020 niet geheel of gedeeltelijk herstellen en dus geen prestaties meer verrichten. 
 
2.3 Langlopende schulden 

 

 

Ter financiering van de bouw van de Campus is deel 1 van een drietal leningen opgenomen. Begin 2020 
ontvingen wij van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) € 10.540.000. Eind 2020 is 1 aflossingstermijn 
vervallen en heeft 1 termijn een kortlopend karakter. Beide termijn zijn opgenomen onder kortlopende 
schulden. 

Deze lening wordt volledig gedekt door een vordering op de gemeente Eemsdelta (zie 1.1.3). De lening 
betreft een annuïtaire lening welke in 15 jaar wordt afgelost.  
 
 

  

Uitsplitsing kort- en langlopend deel Kortlopend 
deel Langlopend deel     Langlopend deel Totaal

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar > 5 jaar
€ € € €

2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid 100.000                200.000                        194.525                   494.525              
2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 16.423                  62.966                          77.762                      157.151              
2.2.1.6 Langdurig zieken 288.255                -                                 -                            288.255              
2.2.1.7 Overige personele voorzieningen 

(wachtgeld)
98.782                  85.053                          15.463                      199.298              

Totaal voorzieningen 503.460                348.019                        287.750                   1.139.229          

€ € € €

2.3.1 Nederlandse Waterschaps bank 10.540.000          -                            
Af: kortlopende aflossingsverplichtingen -1.258.721           -                            

9.281.279                    -                       

9.281.279                    -                       

2020 2019
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2.4  Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar, met uitzondering van het 
vooruit ontvangen bedrag voor de nieuwbouw (2019). Dit vooruitontvangen bedrag is in 2020 verantwoord 
als investeringsverplichting welke nu is opgenomen onder overige overlopende passiva.  

De post crediteuren is ten opzichte van 2019 verdubbeld. Deze stijging wordt veroorzaakt door een aantal 
investeringsfacturen die betrekking hebben op de in aanbouw zijnde Campus.   

Verstrekte zekerheden 
Ultimo 2020 is er geen sprake van verstrekte zekerheden in de zin van bankgaranties. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 
(Meerjarige) financiële verplichtingen  
VO Eemsdelta heeft per balansdatum nog de volgende langdurige contracten:  

x Een contract tot 1 augustus 2021 met ROC Alfacollege voor de zogenaamde VAVO-leerlingen; 
x Een contract tot 1 augustus 2021 met MedPrevent inzake Arbodienstverlening. Jaarlijkse kosten 

bedragen bij benadering € 55.000; 
x Een contract tot 1 januari 2022 met Onderwijsgroep Noord voor wat betreft dienstverlening op het 

gebied van personeel- en salarisadministratie. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 55.000 per 
jaar;   

x Een contract tot 1 augustus 2021 met Iddink inzake de schoolboeken voor minimaal € 550.000 per 
jaar. Dit contract is Europees aanbesteed; 

x Een raamovereenkomst tot 1 augustus 2021 met Roler Personeelsdiensten inzake uitzend- en 
payrolldienstverlening. Deze raamovereenkomst is Europees aanbesteed in 2017; 

x Een contract tot 31 december 2021 met BAM Bouw en Techniek inzake technisch onderhoud. Dit 
contract is in 2016 meervoudig onderhands aanbesteed; 

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 1.278.000                    515.795              
2.4.9 Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
Loonheffing 615.293                595.516                   
Omzetbelasting 1.904                     15.131                      

617.197                        610.647              
2.4.10 Pensioenen 185.021                        179.125              
2.4.12 Overige kortlopende schulden

Accountants- en administratiekosten 39.000                  36.300                      
Overige   872.620                126.609                   

911.620                        162.909              
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 442.640                        79.059                
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruitontvangen ouderbijdragen 23.265                  110.325                   
Vooruitontvangen overige bedragen 87.502                  83.303                      
Vooruitontvangen bedragen nieuwbouw -                              4.850.000                

110.767                        5.043.628          
2.4.17 Vakantiegeld en bindingstoelage 502.511                        519.059              
2.4.19 Overige overlopende passiva 15.503.427                  32.843                

19.551.184                  7.143.066          

2020 2019
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x Een contract tot 5 februari 2022 met Asito inzake de schoonmaakkosten voor ca. € 320.000 per 
jaar. Dit contract is in 2017 Europees aanbesteed; 

x Een contract tot 1 juli 2021 met Canon inzake de reprokosten voor ca. € 55.000 per jaar. Dit 
contract is Europees aanbesteed in 2016; 

x Een contract tot 1 juni 2021 met Inepro inzake contactloos betalen en mobile printing voor ca  
€ 19.000 per jaar. Dit contract is in 2016 meervoudig onderhands aanbesteed; 

x Een raamovereenkomst tot 1 februari 2022 met Bechtle, Central Point en Four IT Inzake 
levering ICT-hardware. Dit contract is in 2018 doormiddel van minicompetitie aanbesteed; 

x De levering van elektriciteit en gas is voor de periode t/m 31 december 2021 Europees 
aanbesteed aan Gulf. Dit geldt voor alle locaties; 

x Begin 2018 zijn de rentestanden vastgelegd met betrekking tot de financiering voor de te 
ontwikkelen Campus. Het betreffen allen annuïtaire leningen. De financiering bestaat uit een drietal 
delen, te weten:   

o Bedrag € 4.000.000, looptijd 07-2022 tot 07-2052, jaarlijkse annuïteit à € 184.048. Dit 
bedrag wordt gedekt door de huuropbrengsten van het Noorderpoort zoals vastgelegd in 
de verhuurovereenkomst; 

o Bedrag € 15.840.000, looptijd 07-2022 tot 07-2062, jaarlijkse annuïteit à € 604.730. Dit 
bedrag wordt gedekt door de gemeente Eemsdelta zoals vastgelegd in de  
doordecentralisatie-overeenkomst; 

o Bedrag € 10.540.000, looptijd 01-2020 tot 01-2035, jaarlijkse annuïteit € 800.167. Dit 
bedrag wordt gedekt door de gemeente Eemsdelta zoals vastgelegd in de 
doordecentralisatie-overeenkomst. 

x Ten aanzien van de bouw van de Campus zijn de volgende verplichtingen reeds aangegaan: 
o Met de BAM is een overeenkomst aangegaan voor de bouw van de Campus a  

€ 29.900.000 exclusief btw. Deze overeenkomst is Europees aanbesteed; 
o Met de BAM is een overeenkomst aangegaan voor het onderhoud van de Campus voor 

vijftien jaar. Met deze overeenkomst is een bedrag van € 3.000.000 exclusief btw gemoeid. 
Deze overeenkomst is Europees aanbesteed; 

o Begin 2021 is de aanschaf van sportinventaris middels een Europese aanbesteding belegd 
bij Bosan. Met deze overeenkomst is een bedrag gemoeid van € 325.000. 

 
Overzicht geoormerkte subsidies OCW en EZ (RJ 660, model G) 

 

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Omschrijving

Kenmerk datum

Lerarenbeurs 2019/2020 1007983-1 23-08-19
Lerarenbeurs 2019/2020 1007977-1 23-08-19
Lerarenbeurs 2020/2021 1091696-1 28-08-20
Lerarenbeurs 2020/2021 1095507-1 19-10-20
Lerarenbeurs 2020/2021 1091669-1 28-08-20
Inhaal- en onderst. 
Programma 2020/2021 IOP-42590-VO 10-07-20

X
X

Toewijzing de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond

X
X
X

X
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Vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
In verband met het voorwaardelijke karakter van de vordering op het ministerie van OCW is deze in de 
balans niet gewaardeerd. De vordering bedraagt € 935.962. Bovengenoemde vordering heeft een reële 
waarde van € 0. 

7.6   Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

De realisatie is € 848.000 hoger dan begroot. Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag, te weten: 
 
Bijstelling lumpsumbekostiging  € 485.000 + 
Sterk Techniek Onderwijs  € 89.000 + 
Inhaal- en ondersteuningsprogramma € 42.000 + 
Hogere subsidie nieuwkomers € 24.000 + 
Overige subsidies OCW € 49.000 + 
Hogere bekostiging vanuit het samenwerkingsverband  € 161.000 + 
 € 850.000 + 

 
De stijging van de lumpsumbekostiging wordt verklaard door een compensatie van de 
loonkostenontwikkeling (zie ook tabel 4.1).  
 
Eind 2019 is er een subsidie toegekend om het Sterk Techniek Onderwijs een stimulans te geven. De 
stichting is penvoerder. Vanuit de geleverde inspanningen zijn de opbrengsten voor onze Stichting  
€ 89.000. Deze opbrengsten zijn niet begroot (zie ook tabel 4.1). 
 
In 2020 werd de wereld geconfronteerd met een coronapandemie. Door het uitvallen van lessen hebben 
veel leerlingen achterstanden opgelopen. Het ministerie heeft voor het schooljaar 2020 - 2021 de 
zogenaamde IOP-gelden ter beschikking gesteld. Van het toegekende bedrag a € 159.400 is € 42.000 
besteed (zie ook tabel 4.1). 

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing

Subsidie-
ontvangsten 

t/m verslagjaar

Overige 
ontvangsten

Eigen bijdrage
Totale kosten 

per 31 
december 2020

Saldo per 31 
december 2020

Kenmerk datum € € € € € €
Niet van toepassing  

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing
Ontvangen per 
01 januari 2020

Subsidie-
ontvangsten in 
verslagjaar 2020

Overige 
ontvangsten in 
verslagjaar 2020

Eigen bijdrage 
in verslagjaar 

2020

Lasten in 
verslagjaar 2020

Totale kosten 
per 31 

december 2020

Saldo per 31 
december 2020

Kenmerk datum € € € € € € € €
 

Sterk techniek Onderwijs STO19042H 17-12-2019 2.058.403            -                         556.324                -                         -                         299.059                299.059                257.265,91          

Toewijzing

G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

3.1 Rijksbijdragen Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 14.011.279 13.526.440 14.868.953
3.1.2 Overige subsidies OCW 1.683.473 1.479.821 1.871.081

3.1.3

Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage 
samenwerkingsverbanden 1.377.528 1.216.141 1.241.314

Totaal Rijksbijdragen 17.072.280 16.222.402 17.981.348
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De middelen afkomstig van het samenwerkingsverband zijn hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat er 
extra gelden zijn uitgekeerd voor regionale samenwerking en maatwerk 2020. Daarnaast waren de posten 
vacatiegeld en de toekenning subsidie hoogbegaafdheid niet begroot. 

 

De opbrengsten verhuur bestaan uit verhuuropbrengsten gymlokalen en verhuur van kluisjes. Deze 
opbrengsten zijn lager dan begroot omdat in de begroting verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd (zie 
ook tabel 4.3).De inkomsten uit de ouderbijdragen en vergoedingen van schoolkosten over 2020 zijn lager 
dan begroot. Reden hiervoor is dat door corona veel activiteiten zijn uitgesteld of geannuleerd (zie ook 
tabel 4.4). 
 
3.5.6 Uitsplitsing post Overige Jaarrekening   Begroting   Jaarrekening 
    2020   2020   2019 
    €   €   € 
              
Opbrengsten uit tripartite akkoord 0  0   21.180 
Gedeclareerde gemeentelijke heffingen 172.531   164.000   166.763 
ESF-subsidie / Impuls-gelden -12.000   35.000   127.766 
Overige 171.877   126.745   110.348 
              
    332.408   325.745   426.057 

 
De overige baten bestaat uit diverse posten zoals subsidies, waaronder een subsidie opleidingsschool en 
kantineopbrengsten. 
 
 
  

3.5 Overige baten Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €

3.5.1 Opbrengst verhuur 28.659 48.975 16.005
3.5.2 Detachering personeel 67.028 49.315 16.071
3.5.5 Ouderbijdragen 78.654 217.785 231.007
3.5.6 Overige 332.408 325.745 426.057

Totaal overige baten 506.749 641.820 689.140
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4.1 Personeelslasten 

 
 
De lonen en salarissen zijn € 530.000 hoger dan de begroting. De voornaamste reden is een verhoging 
van de lonen als gevolg van een nieuwe cao. Deze stijging laat zich grotendeels dekken door een stijging 
van de personele lumpsum (€ 485.000). Daarnaast zien we extra formatieve inzet voor Sterk Techniek 
Onderwijs en voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma (€ 130.000). 
 
De post dotatie in voorzieningen heeft betrekking op de dotatie aan de voorzieningen voor duurzame 
inzetbaarheid, wachtgeld, jubilea, en de reorganisatievoorziening en voorziening langdurig zieken. Deze is 
per saldo € 37.000 hoger dan begroot. Met name de dotatie aan de voorziening langdurig ziek is fors hoger 
dan voorgaande jaren. 
 
Inzet van extern personeel is € 336.000 hoger dan begroot wat met name wordt veroorzaakt door inhuur 
van extern management op het Theda Mansholt College en een hogere inzet van extern onderwijzend 
personeel voor met name ziektevervanging. 
 
In 2020 hebben we een incidentele meevaller vanuit het UWV daar we transitievergoedingen vergoed 
hebben gekregen die we in voorgaande jaren hebben betaald aan medewerkers die ziek uit dienst zijn 
gegaan. Vanuit voorzichtigheidsprincipe hebben we destijds geen vordering opgenomen op de balans. 
Het verschil in de post overig wordt hieronder cijfermatig uiteengezet. 
 

 
 

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 10.264.432 9.872.055   10.263.574 
4.1.1.2 Sociale lasten 1.461.887   1.380.476   1.435.225   
4.1.1.3 Pensioenlasten 1.640.782   1.584.559   1.647.402   
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 13.367.101  12.837.091  13.346.201  

4.1.2  Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties in voorzieningen 431.218       250.000       79.060         
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 838.682       503.038       981.830       
4.1.2.3 Overige 538.272       301.778       604.048       
Overige personele lasten 1.808.172    1.054.816    1.664.938    

4.1.3 Af: ontvangen vergoedingen -362.437      -                 -28.556         
    

14.812.836   13.891.907   14.982.583   

Jaarrekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

€ € €

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
Uitsplitsing post overige 2020 2020 2019

€ € €

Scholing 94.143 118.300 112.565
Reiskosten (incl. onkostenvergoeding) 191.553 0 213.259
Collectieve uitkeringskosten 0 0 0
Overig 252.575 183.478 278.224

Totaal overige 538.272 301.778 604.048
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De afschrijvingslasten zijn € 13.000 lager dan begroot. De reden hiervoor is dat de investeringsbegroting 
niet volledig is uitgeput. 
 

 
 
De huurlasten zijn fors lager dan begroot. De realisatie 2020 is in lijn met de realisatie van 2019. Het 
begrote bedrag 2020 is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. De kosten voor schoonmaak zijn  
€ 32.000 hoger dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door vervanging van ziek eigen personeel 
door het schoonmaakbedrijf. 
 

 

Onderstaand een nadere uitsplitsing van de post overige: 
 

4.2 Afschrijvingen

Materiele vaste activa 361.734 374.376 337.567
Leermiddelen 692 1.000 1.213

362.426 375.376 338.780

Af: vrijval egalisatierek. -11.543 -11.543 -11.543
350.882 363.833 327.237

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €

4.3 Huisvestingslasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €

4.3.1 Huurlasten 63.028 120.500 72.343
4.3.2 Verzekeringslasten 4.177 3.800 3.634
4.3.3 Onderhoudslasten 83.340 86.200 118.866
4.3.4 Energie en water 247.289 249.800 161.224
4.3.5 Schoonmaakkosten 374.756 342.400 361.033
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 196.333 185.900 187.431
4.3.8 Overige huisvestingslasten 56.262 76.100 99.619

1.025.186 1.064.700 1.004.150

4.4 Overige lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €

4.4.1 Administratie –en beheerslasten 731.805 785.804 788.323
4.4.2 Inventaris en apparatuur 27.397 23.500 23.395
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 635.853 635.262 682.028
4.4.5 Overige 342.559 614.510 622.704

1.737.613 2.059.076 2.116.450
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Door corona hebben vele excursies en buitenroosterlijke activiteiten geen doorgang kunnen vinden. 
Hierdoor zijn deze lasten bijna € 200.000 lager. Ook de leerling gebonden kosten zijn door de Corona 
pandemie lager uitgevallen. 
 
Accountantshonoraria 
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van 
het resultaat gebracht: 
 

 

Bovengenoemde honoraria hebben alleen betrekking op de werkzaamheden die bij VO Eemsdelta zijn 
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art.1, lid 1 Wta (Wet 
toezicht accountantsorganisaties). De bedragen zijn gebaseerd op de verwachte c.q. gerealiseerde kosten 
met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de bekostigingsgegevens in dat boekjaar. Eind 2019 
is een aanvullende opdracht verstrekt welke is verantwoord onder andere niet-controledienst. 
  

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

€ € €
Uitsplitsing overige
Excursies/buitenroosterlijke activiteiten 36.218 235.810 279.571
Kosten kantine 23.284 63.500 59.084
Leerling gebonden kosten en overige kosten 283.057 315.200 284.049

342.559 614.510 622.704

Uitsplitsing accountantslasten Jaarrekening Jaarrekening
2020 2019

Specificatie kosten instellingsaccountant € €
Honorarium onderzoek jaarrekening 40.162 36.300
Honorarium andere controleopdrachten - -
Honorarium fiscale adviezen - -
Honorarium andere niet-controledienst - 6.050

40.162 42.350
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7.7    Financiële baten en lasten  

 

In 2020 is het eerste leningdeel opgenomen bij de Nederlandse Waterschapsbank. Het betreft een 
annuïtaire lening van € 10.540.000. Deze lening kent een looptijd van vijftien jaar en een rentepercentage 
van 1,67%. Deze lening wordt volledig gedekt door de gemeente Eemsdelta. De looptijd en het 
rentepercentage op deze vordering lopen synchroon met de lening. 
 
Voor wat betreft de rekening-couranten die wij aanhouden bij de BNG Bank en de Rabobank geldt thans 
een negatieve rente. Deze negatieve rente was niet begroot voor 2020. Dit maakt dat de rentelasten over 
2020 € 36.000 hoger uitvallen dan begroot. 
 
  

Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten

  176.216           250                 - 

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten   220.890        8.500     10.771 
6.2.2 Overige financiele lasten        2.976        3.500        4.297 
Financiele lasten totaal   223.866     12.000     15.068 

Financiele baten en lasten totaal -47.650   -11.750   -15.068   

€ € €

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019
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7.8    WNT-verantwoording 2020  

De WNT is van toepassing op VO Eemsdelta. Het voor VO Eemsdelta toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2020 € 157.000 (bezoldigingsklasse D). 
 
Bezoldiging topfunctionarissen    
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.J. 
Wierenga

Functiegegevens
Voorzitter 

College van 
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,9

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen        116.446 

Beloningen betaalbaar op termijn          18.449 

Subtotaal        134.896 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum        141.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging € 134.896

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  

Gegevens 2019

Functiegegevens
Voorzitter 

College van 
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,9

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen        109.136 

Beloningen betaalbaar op termijn          17.877 

Subtotaal        127.012 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum        136.800 

Totale bezoldiging        127.012 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen. 
 

  

bedragen x € 1 E.J. Luitjens A. Hasper A.J. Schone-
wille C. Tuin A. Jansen F.E. Juk

A.A. 
Vlaarding-

erbroek
Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging           7.470           7.470           7.470           7.470          11.205 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum          15.700          15.700          15.700          15.700          23.550 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM 2] [NAAM …]

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid/Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-30/11 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-30/11 28/10-31/12 28/10-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging          10.271           7.470           7.470           6.848           1.310           1.310           7.781 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum          20.900          15.200          15.200          13.933           2.660           2.660          15.833 
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Hoofdstuk 8 Overige gegevens  

Gebeurtenissen na balansdatum 
Nieuwe cao 
Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. De cao is van rechtswege verlengd 
tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval 
tot die datum van toepassing zijn. 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de winstbestemming. Tenzij anders bepaald wordt de 
winst toegevoegd aan de algemene reserves. 
 

 

  

Voorstel resultaatbestemming 2020
€

Toevoeging algemene reserves -215.374               
Onttrekking bestemmingsreserve publiek I -17.007                 
Onttrekking bestemmingsreserve publiek II -                         
Onttrekking bestemmingsreserve publiek III -142.757               
Onttrekking bestemmingsreserve publiek IV -20.000                 
Onttrekking bestemmingsreserve privaat -                         

-395.138               
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant  
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Handtekeningen goedkeuring Raad van Toezicht en vaststelling College van Bestuur  
 
 

 

____________________________ 

A.A. Vlaardingerbroek, Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

____________________________ 

F. E. Juk, Lid  

 

 

____________________________ 

A. Hasper, Lid  

 
 
 

___________________________ 

A. Janssen, Lid  

 
 
 
____________________________ 

J.J. Wierenga, voorzitter College van Bestuur  
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Bijlagen  
 

  



 
82 

 

Bijlage 1: Onderwijsresultaten 2020 Theda Mansholt College  
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Bijlage 2: Onderwijsresultaten 2020 Rutger Kopland School  
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Bijlage 3: Onderwijsresultaten 2020 Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (HAVO/VWO) 
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Bijlage 4: LTO 2020 veiligheid    
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Bijlage 5: LTO 2020 tevredenheid    
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Bijlage 6: Nevenfuncties Topfunctionarissen    
 

 

 

 

 

 

 

Noorderpoort, relatiemanager LLO school Business en Administratie Ja 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, lid RvT Ja 

Eigenaar Anja Janssen Interim- en programmamanagement Ja 
 - Programmamanager Werkprogramma a.i. bij Gemeente Groningen Ja 
 - IKC kwartiermaker a.i. bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen  Ja 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, lid RvT Ja 
OSG Singelland Friesland, lid RvT Ja 

UMCG, Fiscaal audit en compliance adviseur Ja 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, lid RvT Ja 
Stichting Activiteiten Stad Appingedam, penningmeester Neen 
Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo, bestuurslid Neen 
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, bestuurslid Neen 

Schonewille & Ter Harkel, directeur / eigenaar Ja 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, lid RvT Ja 
Stichting Ondernemers Kontakt Appingedam, Voorzitter Neen 

Noorderpoort, programmadirecteur Ja 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, voorzitter RvT Ja 
GRID NV, Scheemda, lid RvC Ja 

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, voorzitter College van Bestuur Ja 
SWV Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden, lid niet uitvoerend bestuur Neen 
Vereniging Kansrijke Groningers, bestuurslid Neen 
Stichting Leergeld, bestuurslid Neen 
Platform Zorg & Welzijn, bestuurslid Neen 

Bezoldigd 

Bezoldigd 

Bezoldigd 

(Neven)functies A. Hasper 

(Neven)functies B. Schonewille 

Bezoldigd 

Bezoldigd 

Bezoldigd 

(Neven)functies J.J Wierenga 

(Neven)functies A.A. Vlaardingerbroek 

(Neven)functies F.E. Juk 

(Neven)functies A. Janssen 


