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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Sinds 01/01/2009 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd in de stichting Samen Onderwijs Maken 
(SOM). Ter inzage ligt de jaarrekening 2011, inclusief accountantsverklaring. 

2. Achtergrond 
Omdat wij het openbaar onderwijs verzelfstandigd hebben is in de statuten van de stichting SOM 
vastgelegd dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en jaarrekening van het openbaar onderwijs 
goedkeuren en vaststellen. In mei hebben wij de jaarrekening ontvangen. In juni is overleg gevoerd met 
de verschillende gemeenten die openbaar onderwijs hebben ondergebracht bij de stichting SOM en de 
directeur van de stichting. 

3. Overwegingen 
De jaarrekening sluit met een tekort van C 232.457,00. Dit is een kleiner tekort dan begroot. Volgens de 
begroting zou het tekort C 274.780,00 zijn. 
De conclusie die op basis van deze jaarrekening getrokken kan worden is dat de stichting het over 2011 
goed gedaan heeft. De stichting zit midden in een grote bezuinigingsoperatie. De loonsom is over de 
periode 1 maart 2011 tot 1 augustus 2012 ruim C 700.000,00 minder dan dezelfde periode daarvoor. Dit is 
een bezuiniging van 1807o. Ondanks deze forse verlaging van de loonsom is er nog niemand gedwongen 
ontslagen. Hoewel er fors bezuinigd is bij de stichting, zitten alle scholen toch weer in het 
basisarrangement van de inspectie. De stichting is terecht trots op de interne kennisdeling die onder de 
vlag van de SOM academie tot stand is gekomen. Binnen de stichting is sprake van een 
aanspreekcultuur in plaats van een afrekencultuur. Op 1 maart 2011 was de leerlingenratio (aantal 
leerlingen per leerkracht) nog 1 op 15. Op dit moment (augustus 2012) is er sprake van een 
leerlingenratio van 1 op 19. Toch is dit nog niet genoeg en moet de leerlingenratio naar 1 op 20. Voor de 
jaren 2013 en 2014 wil de stichting een sluitende begroting presenteren. Er is op dit moment geen 
aanleiding om de jaarrekening 2011 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 2011 van de stichting SOM heeft geen gevolgen voor de gemeente 
begroting 

5. Risico's 
Aan het vaststellen van de jaarrekening 2011 zitten geen risico's vast. 

6. Aanpak 

De stichting SOM zal na behandeling van de jaarrekening door uw raad, geïnformeerd worden over uw 
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besluit 

7. Voorstel 
De jaarrekening 2011 van de stichting SOM vaststellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 
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