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Onderwerp 
Jaarrekening 2012 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken). 

Steenbergen; 12 november 2013 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Sinds 1 januari 2009 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd in de stichting Samen Onderwijs Maken 
(stichting SOM). De stichting SOM is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs is onze gemeente. 
De jaarrekening en het jaarverslag dienen voor 1 juli 2013 aan de gemeenten aangeboden te worden. 
Door omstandigheden binnen de stichting SOM is het niet gelukt om de jaarrekening en het jaarverslag 
2012, voor 1 juli 2013, aan te bieden. In augustus 2013 is de jaarrekening met het jaarverslag over 2012 
ontvangen. In de bijlage treft u de jaarrekening met het jaarverslag 2012, inclusief de 
accountantsverklaring aan. 

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. 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 2012 is 
inmiddels ontvangen. 

3. Overwegingen 
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 vindt het echter noodzakelijk om nog 
verder te reorganiseren. 
De gemeenten hebben aangegeven dat Stichting SOM qua leerlingenaantal moet groeien door mogelijk 
te fuseren met andere onderwijsorganisaties voor primair onderwijs in de regio. De stichting SOM en de 
stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) zijn per 1 februari 2013 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. 

De jaarrekening 2012 van de Stichting SOM sluit met een nettoresultaat van C 23 .501 , - nadelig. De 
jaarrekening 2011 sloot af met een nadelig nettoresultaat van 0 232.457,-. 
Bij de begroting 2012 was een nadelig nettoresultaat van 0 140.184,- geraamd. Ten opzichte van de 
begroting 2012 valt het resultaat ruim 6 116.000,-- voordeliger uit. 

Ter inzage ligt: Jaarverslag en jaarrekening 2012 van de stichting SOM. 



Het grootste verschil betreft de hogere rijksbijdragen OC en W van totaal C 192.000,-. 
Een ander groot verschil ten opzichte van de begroting zijn de hogere kosten "overige instellingslasten" 
van C 84.000,--- Als verklaring wordt gegeven de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, ad C 38.000,—, en 
hogere leerling gebonden software- en licentiekosten door digitale lesmethoden ad C 25.000,- . 
Zowel de vermogenspositie als de liquiditeitspositie geven geen verontrustend beeld te zien. 
Over de jaarrekening 2012 is door Comeet bv een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

De jaarrekening 2012 sluit ten opzichte van voorgaande jaren met een aanzienlijk lager tekort. Hopelijk is 
dit ook het beeld, of zelfs positiever, dat we de komende jaren mogen verwachten. 
De conclusie die op basis van deze jaarrekening getrokken kan worden is dat de stichting het over 2012 
goed heeft gedaan. Er is op dit moment geen aanleiding om de jaarrekening 2012 niet vast te stellen. De 
stichting zit in een bezuinigingstraject en lijkt op de goede weg te zitten. 

4. Middelen 
Het vaststellen van de jaarrekening 2012 van de stichting SOM heeft geen gevolgen voor de begroting 
van de gemeente Steenbergen. 

5. Risico's 
Aan het vaststellen van de jaarrekening 2012 zijn geen risico's verbonden. 

6. Communicatie/Aanpak 
De stichting SOM na behandeling van de jaarrekening door de gemeenteraad informeren over de 
besluitvorming. 
Het volgende overleg met het bestuur van de stichting SOM wordt in 2014 weer gepland. Dit overleg 
wordt gehouden met de portefeuillehouders en beleidsmedewerkers van de vier gemeenten. 

7. Voorstel 
a. .De jaarrekening over 2012 van de stichting SOM vast te stellen. 
b. De stichting SOM van dit raadsbesluit op de hoogte brengen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester 

Cfuō 
drs. S.C.C.M. Bolten 

v 
Leloux 


