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Collegebesluit 

1. Kennis nemen van de begroting 2022 van RSG Magister Alvinus en stichting Kyk 
2. De raad actief te informeren over de begroting 2022 van RSG Magister Alvinus en stichting Kyk 
 

Toelichting/achtergrond 

Op basis van hun statuten hebben de besturen van openbaar onderwijs RSG Magister Alvinus en 
stichting KyK de begroting 2022 aan de gemeente aangeboden. Deze stukken zijn door de 
bestuurders vastgesteld onder voorbehoud van mogelijk overleg met de gemeenteraad. Hieronder 
treft u per bestuur een korte toelichting en samenvatting van de ambtelijke bevindingen. 
  
RSG Magister Alvinus 
De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 362.000. Meerjarig loopt dit op tot een 
tekort per 2023 van afgerond € 196.000. De Algemene Reserve daalt daardoor van € 5,3 miljoen in 
2021 naar € 4,9 miljoen in 2025. Dit is geen verontrustende ontwikkeling, daarvoor zijn de reserves 
hoog genoeg. 
 
De vergoeding per leerlingen is de belangrijkste inkomstenbron voor RSG Magister Alvinus. De 
begroting gaat uit van een totale daling van ruim 7% over de periode 2022 tot en met 2025.  
 
RSG Magister Alvinus geeft aan dat investeringen benodigd zijn voor ventilatie in met name oude 
gebouwdelen. Voor de ventilatie is inmiddels een aanvraag ontvangen voor de door de gemeente 
opengestelde Suvis regeling voor het verbeteren van het binnenklimaat. 
Tegelijkertijd temporiseert het RSG-bestuur het duurzaam meerjaren onderhoudsplan, omdat het 
koerst op vervangende nieuwbouw. De wens om op termijn vervangende nieuwbouw te realiseren 
zal hoe dan ook een forse investering van de gemeente vragen. Op dit moment hebben wij daarvoor 
niet voldoende middelen. De temporisering is dus geen wenselijke ontwikkeling en behoeft 
aandacht. 
 
Al met al is de huidige financiële positie voldoende om tegenvallers op te vangen en heeft RSG 
Magister Alvinus voldoende inzicht in de risico’s en te ondernemen acties om deze te beperken. 
 
Samenvattend 

 De begroting 2022 van RSG Magister Alvinus leidt niet tot bijzondere op- of aanmerkingen 
waarvoor nader bestuurlijk overleg noodzakelijk is. 

 Het is wel van belang om de ontwikkeling in leerlingaantallen goed in de gaten te houden, 
omdat dit grote invloed heeft op de exploitatie van RSG Magister Alvinus. 



 

 Het is ook van belang dat RSG Magister Alvinus investeringen niet onnodig uitstelt door te 
koersen op vervangende nieuwbouw. De ontwikkeling hiervan behoeft aandacht.  
Opgemerkt dat RSG Magister Alvinus voor investeringen in de ventilatie inmiddels gebruikt 
maakt van de Suvis regeling. Deze subsidieregeling is door de gemeente aan schoolbesturen 
opengesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat. 

 
Stichting KyK 
Stichting Odyssee en stichting Gearhing zijn per 2022 samen verder gegaan onder de naam stichting 
Kyk. Kyk staat hierbij voor Kreft yn Kollektyf. De begroting 2022 is een eerste samensmelting van 
beide oude begrotingen. Een flinke uitdaging, waaruit na een fusie niet gelijk een conclusie 
getrokken kan worden. Pas bij de jaarrekening 2022 zal blijken hoe stichting KyK er werkelijk voor 
staat en of de begroting aansluit bij de werkelijkheid. De begroting 2022 sluit met een negatief 
resultaat van € 435.000. Dit is een bewuste keuze en heeft drie achtergronden.  
 

1. Een nieuwe stichting leidt over het algemeen in de eerste jaren tot extra kosten. 
2. De overschrijding is incidenteel en niet structureel. 
3. De reservepositie ligt boven de norm van het ministerie van OCW. 

 
De vergoeding per leerlingen is de belangrijkste inkomstenbron voor stichting KyK. De begroting 
gaat uit van een totale daling van ongeveer 1,5 % per jaar. Een daling met name in het 
basisonderwijs. Daartegenover staat een lichte stijging van het aantal leerlingen in het speciaal 
onderwijs, wat een negatieve invloed kan hebben op de bekostiging.  
 
Al met al is de huidige financiële positie voldoende om tegenvallers op te vangen en heeft stichting 
Kyk voldoende inzicht in de risico’s en te ondernemen acties om deze te beperken. 
 
Samenvattend 

 De begroting 2022 van stichting Kyk leidt niet tot bijzondere op- of aanmerkingen waarvoor 

nader bestuurlijk overleg noodzakelijk is. 

 Het is wel van belang om de ontwikkeling in leerlingaantallen goed in de gaten te houden, mede 
omdat dit het grootste onderdeel van de bekostiging is voor stichting Kyk. 

 Verder valt op dat stichting Kyk nog geen meerjarenbegroting heeft opgenomen. Dit is wel 
gewenst. Het verzoek is dan ook om per 2023 een meerjarenbegroting op te nemen in de 
begroting. 

 Op pagina 6 van de begroting wordt bij de kengetallen door stichting Kyk gerefereerd aan 
signaleringswaarden van OCW, deze signaleringswaarden zijn alleen niet weergegeven, 
waardoor een vergelijk niet te maken is. Dit is wel gewenst. Het verzoek is dan ook om per 2023 
signaleringswaarden op te nemen in de begroting.

Bijlage(n) 

Begroting 2022-2025 RSG Magister Alvinus 
Begroting 2022 stichting Kyk 
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