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Onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2013 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken).

Steenbergen; 29 juli 2014

Aan de raad,
1.

Inleiding

Sinds 1 januari 2009 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd in de stichting Samen Onderwijs Maken
(stichting SOM). Stichting SOM is een samenwerkingsverband van tien openbare basisscholen, gelegen
in de gemeente Reimerswaal en de Brabantse Wal gemeenten. Het jaarverslag en de jaarrekening is dus
tevens gericht aan de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht. De stichting SOM is
verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in onze gemeente. Het jaarverslag en de jaarrekening
dienen voor 1 juli aan de gemeenten aangeboden te worden. De jaarrekening is bedoeld om
verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Op 29
april j l . is het jaarverslag met de jaarrekening over 2013 ontvangen. In de bijlage treft u het jaarverslag en
de jaarrekening 2013 aan, inclusief de accountantsverklaring.
2.
Achtergrond
De stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de stichting Foorzes
(Zeeland) en de stichting NAMS (Brabant). De stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de
overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio West-Brabant en de gemeente
Reimerswaal in Zeeland. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting SOM vallen
negen scholen en één nevenvestiging. In de gemeente Steenbergen valt één basisschool onder de
koepel van de stichting SOM, namelijk OBS De Regenboog in Dinteloord. Op 1 december 2011 zijn de
nieuwe statuten vastgesteld in verband met de scheiding van bestuur en toezicht. De algemeen directeur
I bestuurder, de heer L.L.M. Soffers, is onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag belast met de
bestuurtaken ten aanzien van de scholen en draagt zorg voor het proces van de beleidsvoorbereiding,
beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren. Sinds het openbaar onderwijs verzelfstandigd
is, is in de statuten van de stichting SOM vastgelegd dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en
jaarrekening van het openbaar onderwijs goedkeurt en vaststelt. Het jaarverslag en de jaarrekening over
2013 zijn inmiddels ontvangen en worden hierbij aangeboden.
3.
Overwegingen
Tijdens het bestuurlijk overleg met de deelnemende gemeenten van 9 juli j l . is er door de stichting SOM
een toelichting gegeven op het jaarverslag en de jaarrekening 2013.
Verder is er aangegeven dat er in oktober 2014 een verzoek van de stichting SOM komt om de
bestuursstructuur te wijzigen. Stichting SOM wil toe naar een ander bestuursmodel om de continuïteit en
de kwaliteit van het bestuur te waarborgen. Dit zal leiden tot een aanpassing van de statuten en een
wijziging van bevoegdheden. In september 2014 wordt hiervoor een overleg gepland.

Ter inzage ligt: Jaarverslag en jaarrekening 2013 van de stichting SOM

Al sinds 1 augustus 2010 is er binnen de stichting SOM een vacaturestop om de inkomsten en uitgaven
beter met elkaar in balans te brengen.
Het reorganisatieplan en sociaal plan zijn in 2012 in gang gezet. De taakstellingsbezuiniging die daarin
vermeld stond is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Stichting SOM vond het echter noodzakelijk om nog
verder te reorganiseren. In juni 2012 is er een nieuw sociaal plan besproken.
Door vrijwillig vertrek van personeel, materiële bezuinigingen en efficiënte bedrijfsvoering is het gelukt om
per 1 december 2013 het sociaal- en reorganisatieplan te beëindigen. Er heeft geen gedwongen ontslag
plaatsgevonden, de afstemming met vakcentrales en GMR is goed verlopen.
Stichting SOM heeft per 1 augustus 2013 de locatie D'n Bogerd te Waarde gesloten in verband met het
wegvallen van de financiering door OCW.
De gemeenten hebben aangegeven dat stichting SOM qua leerlingenaantal moet groeien door eventueel
te fuseren met andere onderwijsorganisaties voor primair onderwijs in de regio. De stichting SOM en de
stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) in Bergen op Zoom zijn per 1 februari 2013 een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Sinds 1 augustus 2010 is er een wijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. Een voorwaarde
daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden. Het bestuur van stichting SOM heeft
besloten het proces om te komen tot een Raad van Toezicht bestuursmodel in gang te zetten. Naar
verwachting zal dit in 2014 gerealiseerd zijn.
De financiële risico's hebben vooral betrekking op de effecten van een daling van het aantal leerlingen in
relatie tot een relatief jong personeelsbestand bij de stichting SOM. Daarnaast is er een risico dat de
rijksbekostiging niet meegroeit met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten.
Stichting SOM is zich bewust van de noodzakelijke focus op zuinig financieel beleid, maar ziet daarnaast
ook een noodzaak om te blijven investeren in goed onderwijs en promotie van het openbaar onderwijs.
Het is haar taak om de kwaliteit van het onderwijs op een goed niveau te handhaven.
De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig resultaat van C 208.281,—. Geraamd was een tekort van
C 55.330,-. Hieronder een vergelijkend overzicht van de geraamde en gerealiseerde cijfers over 2013.
Rekening 2013

Begroting 2013

6 493.479,

5.982.116,-

12.069,
195.326,

5.790,267.677,-

Totaal baten

6 700.874,

6.255.583,-

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

5 .053.181,

5.044.222,-

Baten
Rijksbijdragen-overig
Overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

212.614,

217.423,-

524.436,
719.965,

492.524,-

6 .510.196,

6.330.913,-

576.744,-

17.603,-

20.000,-

208.281,-

-/- 55.330,-

De jaarrekening 2013 valt ten opzichte van de raming C 2 6 3 . 6 1 1 , - gunstiger uit.
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Door diverse verhoogde en I of nieuwe rijksbijdragen zijn de baten ruim 0 4 5 0 . 0 0 0 , - hoger geweest dan
geraamd. De meest opvallende hiervan zijn:
Hoger aantal leerlingen dan begroot

67.000,-

Hierdoor bijdrage groei-bekostiging vanaf 1 februari
Extra bekostiging vanuit het Herfstakkoord

58.000,234.000,-

Hogere bekostigingen onderwijsachterstanden

53.000,-

Hiertegenover staan hogere lasten door met name hogere kosten voor schoolbegeleiding, ad 0 146.000,-,
door de toename van het aantal LGF leerlingen (leerlinggebonden financiering) en de ontvangst van de
subsidie bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen. Het resultaat 2013 is door diverse hogere I
nieuwe rijksbijdragen aanzienlijk positiever uitgevallen dan begroot. Het voordelig resultaat wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
Astrium Accountants B.V. uit Zoetermeer heeft op 25 april 2014 de controleverklaring ondertekend. De
jaarrekening geeft volgens het accountantskantoor een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting SOM. Zij zijn van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid.
De conclusie die op basis van de jaarrekening 2013 getrokken kan worden is dat er op dit moment geen
aanleiding om de jaarrekening 2013 niet vast te stellen.

4.
Middelen
Het vaststellen van de jaarrekening 2013 van de stichting SOM heeft geen gevolgen voor de begroting
van de gemeente Steenbergen.

5.
Risico's
Aan het vaststellen van de jaarrekening 2013 zijn gen risico's verbonden.
6.
Communicatie/Aanpak
De stichting SOM na behandeling van de jaarrekening informeren over de besluitvorming.
7. Voorstel
a. De jaarrekening 2013 van de stichting SOM vast te stellen.
b. De stichting SOM hierover informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris,

M. Bogers.
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