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Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2012 en meerjarenbegroting stichting SOM

Steenbergen; 15 februari 2012

Aan de raad,
1.

Inleiding

Bijgaand treft u de begroting 2012 en de meerjarenraming 2012-2015 van de stichting SOM aan. De
stichting SOM is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in onze gemeente.
2. Achtergrond

Stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de stichting FOORZES en de
stichting NAMS. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen 9 scholen en één nevenvesting. In
Steenbergen valt één basisschool onder de koepel van SOM, namelijk OBS De Regenboog (Dinteloord).
Jaarlijks dient de jaarrekening door de gemeente te worden vastgesteld en de begroting te worden
goedgekeurd.
De afgelopen periode is de stichting SOM geconfronteerd met ernstige financiële problemen. Dit werd
onder andere veroorzaakt door een dalend aantal leerlingen, een te ruime inzet van formatie en
overheidsbezuinigingen. Sinds de fusie in 2009 zijn er ook problemen ontstaan met de financiële
administratie. In 2011 heeft de stichting een plan van aanpak opgesteld om de problemen aan te pakken
en vervolgens is een aantal maatregelen genomen.
3.

Overwegingen

De genomen maatregelen hebben een positief effect op 2012 en 2013. Ten opzichte van eerdere
ramingen valt het exploitatieresultaat voor deze jaren een stuk positiever uit. De jaren 2014 en 2015
vallen daarentegen een stuk negatiever uit. De oorzaken hiervoor zijn:
- dalende leerlingenaantallen
- in de loop van 2011 is duidelijk geworden dat de vergoeding van het Rijk voor salariskosten personeel
structureel een tekort op van ongeveer € 250.000 per jaar oplevert omdat SOM relatief veel jong
personeel heeft.
- de relatief kleine dure scholen in Reimerswaal
In het begeleidend schrijven d.d. 21/12/2011 wordt een overzicht van de ontwikkelingen en
beleidsmaatregelen van de stichting SOM weergegeven. Hier is ook terug te vinden dat in 2014 en 2015
nogmaals een kostenreductie toegepast zal worden en dat hieromtrent nog overleg wordt gevoerd met de
vakbonden.
De bestuursmanager heeft een second opinion gevraagd aan Leeuwendaal VOS/ABB met betrekking tot
het door de stichting gevoerde beleid en begroting. Deze is ook in de bijlage terug te vinden. Hieruit blijkt
dat de maatregelen die stichting SOM tot nu toe heeft genomen een positief effect hebben op 2012 en
2013. Ondanks deze maatregelen moeten er nog aanvullende maatregelen genomen worden om de
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tekorten in 2014 en 2015 op te vangen. De bestuursmanager van Stichting SOM, de heer L. Soffers, is op
dit moment in overleg met de vakbonden over de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden.
Naar aanleiding van deze begroting heeft op verzoek van de portefeuillehouders een aanvullend
bestuurlijk overleg plaatsgevonden op 1 februari 2012. Meerdere portefeuillehouders hebben toen
aangegeven dat er te weinig informatie wordt gegeven over hoe deze toekomstige tekorten zullen
worden aangepakt. Als antwoord daarop heeft de bestuursmanager een extra aanvullend schrijven
opgesteld waarin een overzicht van maatregelen gegeven wordt in het kader van financiële beheersing.
Ook hiervoor wordt verwezen naar de bijlage.
Door de inzet van het bestuur van de stichting SOM om aanvullende maatregelen te nemen is er de
overtuiging dat het openbaar onderwijs in de gemeente Steenbergen niet in gevaar komt. Om dit te
borgen wordt er jaarlijks 2 keer overleg met de wethouders van de 4 gemeenten, de beleidsmedewerkers
en de bestuursmanager van stichting SOM gepland om de voortgang van de maatregelen te volgen. De
voortgang van het openbaar onderwijs is hiermee voldoende gewaarborgd.
4.

Middelen

In oktober 2010 is de begroting van stichting SOM aangeboden. In maart 2011 is de meerjarenbegroting
aangepast. Voor 2011 werd toen een nadelig saldo begroot van € 274.780,-. Hieronder vindt u een
vergelijking van de meerjarenbegrotingen 2011-2014 en 2012-2015.

Meerjarenbegroting
maart 2011
Meerjarenbegroting
december 2011

2011
- € 274.780

2012
-€201.379

2013
-€101.172

2014
+ €131.818

2015

-€140.185

- € 43.286

- € 40.837

- € 289.983

De maatregelen hebben voor het jaar 2012 en 2013 geleid tot een verbeterd resultaat. Niettemin blijft het
beeld zorgelijk, vooral door een verwacht toenemend nadeel vanaf 2014. Zoals ook het rapport van
Leeuwendal aangeeft zullen nadere diepgaande maatregelen niet uit kunnen blijven. Een verdere
reorganisatie zal moeten leiden tot noodzakelijke ombuigingen.
Er zijn op dit moment geen financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting.
5.

Risico's

Wanneer het openbaar onderwijs van de gemeente Steenbergen niet in stichting SOM zou zijn
ondergebracht, zou de openbare school in Dinteloord opnieuw onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente Steenbergen vallen. Dit risico bestaat indien de stichting SOM geen aanvullende maatregelen
neemt en mogelijk failliet gaat.
6.

Aanpak

Het volgend overleg over de voortgang van de genomen maatregelen met de bestuursmanager van
Stichting SOM en de wethouders van de 4 gemeenten wordt eind van het jaar gepland en zal in de
gemeente Reijmerswaal plaats vinden. De uitnodiging hiervoor komt t.z.t. van de gemeente
Reijmerswaal.
7.

Voorstel

- de begroting 2012 en de meerjarenraming van de stichting SOM goedkeuren
- de stichting SOM van uw besluit op de hoogte te stellen
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Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders van Steenberge
de secretaris
de voorzitter

J.M.W.H. Leloux

J.J. Hoogen
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