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Raadsvergadering

Agendanummer

17 december 2015

Onderwerp
Jaarrekening en jaarverslag stichting SOM 2014

Steenbergen; 17 november 2015

Aan de raad,
1.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2009 is Stichting FOORZES gefuseerd met Stichting NAMS. Zij vormen samen
Stichting SOM. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen negen scholen in de gemeenten
Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht.. Conform artikel 23 van de
oprichtingsstatuten "Financiën en verslaglegging" biedt het bestuur van de Stichting voor 1 juli een
ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de Stichting ter goedkeuring aan. De rekening gaat
vergezeld van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de
verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen
aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

2.

Achtergrond

Jaarrekening 2014
Op 27 mei 2015 heeft Stichting SOM de jaarrekening 2014 aan de raad aangeboden. Hiermee is de
jaarrekening, zoals overeengekomen in de statuten, tijdig ontvangen. De rekening gaat vergezeld van
een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de
rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van
rechtmatigheid en doelmatigheid.

Resultaat 2014
De begroting 2014 werd verwacht met een geraamd overschot van C 152.011,-- te sluiten. . Het resultaat
van 2014 bedraagt C 16.493 negatief. Een verschil van 6 168.504,- Als belangrijkste reden voor dit
verschil wordt aangegeven dat er in 2014 een aanzienlijke bijdrage bijzondere bekostiging werd
ontvangen van het Rijk van het Rijk ter hoogte van C 232.000. Voorts is er een aantal lasten dat hoger
uitpakt onder andere payrollinzet van het aantal medewerkers voor de benodigde formatieve inzet, het
aantal medewerkers dat ouderschapsverlof geniet, toename vervangingskosten en het minder baten
ontvangen van het Vervangingsfonds inzake ziektevervanging en loonkosten vervanginspoollers.
Kijkend naar de begroting dan wordt er vanuit de meerjarenbegroting 2015-2018 een positief resultaat
verwacht van C 152. 786,--. Vooralsnog is het financieel beleid van de stichting SOM de laatste jaren
goed op orde. Gezien de dalende aantal leerlingen is een nieuwe reorganisatie noodzakelijk en zal de
stichting blijvend een scherp financieel beleid moeten voeren.

Ter inzage ligt:

3. Overwegingen
Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant
Volgens de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van de Stichting SOM per 31 december 2014. Ook voldoet het jaarverslag aan de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van
het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013

4. Middelen
N.v.t.
5. Risico's
Vooralsnog is het financieel beleid van de stichting SOM de laatste jaren goed op orde. Gezien de
dalende aantal leerlingen is een nieuwe reorganisatie noodzakelijk en zal de stichting blijvend een scherp
financieel beleid moeten voeren.
6. Communicatie/Aanpak
Stichting SOM en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Reimerswaal zullen op de hoogte
gesteld worden van het besluit van de raad van Steenbergen.
7. Voorstel
1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de stichting SOM
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