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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2009 is Stichting FOORZES gefuseerd met Stichting NAMS. Zij vormen samen 
Stichting SOM. Conform artikel 23 "Financiën en verslaglegging" van de oprichtingsstatuten biedt het 
bestuur van Stichting SOM voor 1 december een ontwerp van de begroting aan met toelichting voor het 
komende jaar van de baten en lasten van de activiteiten. 

2. Achtergrond 
Op 19 november 2015 heeft Stichting SOM de begroting 2016, inclusief de meerjarenbegroting 2016-
2019, aan de raad aangeboden. De begroting 2016 is op 23 november 2015, en dus tijdig, ontvangen. 

3. Overwegingen 
Begroting 2016 

Exploitatieresultaat 
De begroting 2016 laat een positief exploitatieresultaat zien van 6 7.004,-. Dit is vergelijkbaar met de 
cijfers in de meerjarenraming 2015-2018 (* C 148,-) , waarin voor 2016 nog een overschot van 6 6 . 8 5 6 -
werd geraamd. Verklarende factoren voor het te verwachten positief resultaat in 2016 zijn onder andere: 

» efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO per 1 
februari 2013; 

» de verwerking van de subsidie bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders in de 
directietoeslag; 

» ICT kosten door implementatie van office 365 op alle scholen; 
» payroll inzet verminderen met circa 150.000 euro vanaf 1 augustus 2016 in verband met een 

sluitende begroting. 
» payroll inzet verminderen met een x bedrag vanaf 1 augustus 2017 in verband met een sluitende 

begroting. 

Het effect van de genomen maatregelen 
In het huidige financiële klimaat hebben alle scholen, ongeacht de denominatie, het zwaar. Bezuinigingen 
zijn aan de orde van de dag. Uit de begroting 2016 van Stichting SOM blijkt dat de 
maatregelen, die sinds 2010 zijn genomen een positief effect hebben/hebben gehad. De 
meerjarenbegroting 2016-2019 laat in 2017 nog steeds een positief resultaat zien van 6 2.979,- . De 
reeds genomen maatregelen zijn: 

» verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten op materiële zaken: schoonmaak, 
abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en 
reprokosten zijn kritisch onder de loep genomen; 

» verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie; 

Ter inzage ligt: 



» de kosten van de huur van het bestuurskantoor zijn laag; 
» per 1 augustus 2010 is er binnen Stichting SOM een vacaturestop van kracht; 
« zes meerscholen directiefuncties binnen Stichting SOM op negen scholen, wel met faciliteiten 

voor teamleiders; 
» samenwerking met andere schoolbesturen (ABBO) in het kader van efficiency, effectiviteit en 

verhoging kwaliteit. 

Leerlingenaantallen en prognoses 
In de begroting is een overzicht opgenomen van de leerlingenprognoses van 2013 tot 2019 van alle 
negen scholen van Stichting SOM. Uit deze prognose blijkt dat het aantal leerlingen met name in West-

Brabant zal afnemen. In Reimerswaal is vanaf 2016 op de meeste scholen een kleine stijging te 
verwachten. De Regenboog in Dinteloord laat op basis van de laatste prognoses (augustus 2013) een 
daling zien van een zeer klein aantal leerlingen. 

Volgens de regelgeving stopt de bekostiging als een school drie jaar op een rij onder de opheffingsnorm 
zit. Stichting SOM geeft aan dat zij, zo lang het onderwijskundig en financieel verantwoord is, het 
openbaar onderwijs wil behouden. Om die reden wordt naar fusiepartners gekeken. Ook worden de 
mogelijkheden onderzocht voor samenwerking conform artikel 157 WPO. Dit houdt in dat er een 
samenwerking met een ander schoolbestuur wordt aangegaan met voldoende leerlingen en relatief 
weinig vestigingen, waarbij de visie en missie overeenkomt met die van het Openbaar Onderwijs. De 
samenwerking met ABBO is hier een voorbeeld van. Door de intensieve samenwerking met ABBO is de 
gemiddelde schoolgrootte genoeg om alle negen scholen de komende jaren open te houden en heeft het 
ministerie van OCW ook ontheffing gegeven voor de scholen onder de opheffingsnorm. 

Kwaliteit 
Stichting SOM heeft minder financiële middelen ter beschikking, maar wil de kwaliteit van het onderwijs 
op hoog niveau handhaven. Hiervoor zijn investeringen in kwaliteit en opleidingen binnen de organisatie 
tot speerpunt betiteld. Stichting SOM heeft op basis van bezoeken van de onderwijsinspectie voor alle 
scholen het basisarrangement gekregen. Ook het niveau van het onderwijzend personeel is goed. 

(Buiten)onderhoud gebouwen 
Door het dalende aantal leerlingen ontstaat er op een aantal scholen leegstand. De bijdrage van het Rijk 
wordt gebaseerd op het aantal leerlingen. Leegstand is erg nadelig, want de leegstaande ruimten moeten 
wel onderhouden worden. Bij een aantal scholen van Stichting SOM is het gelukt om of peuterspeelzalen, 
of kinderopvang of andere instellingen voor kinderen met een beperking te integreren in het gebouw. De 
samenwerking met organisaties van voor-, tussen en naschoolse opvang bevordert de opheffing van de 
leegstand. Bij de Regenboog in Dinteloord is een samenwerking in voorbereiding met Kibeo 
kinderopvang. 
Daarnaast is vanaf 1 januari 2015 de doordecentralisatie van de huisvesting in het primair onderwijs een 
feit. Het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen is vanaf die datum 
overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Stichting SOM geeft aan dat deze budgetten 
niet voldoende zijn om financiële dekking te hebben voor het op een adequate manier kunnen uitvoeren 
van het onderhoud. Het onderhoud zal gedoseerd uitgevoerd worden, waarbij per keer gekeken wordt 
naar de behoefte, de veiligheid en het risico. 

Vervangingsfonds 
Het risico dat personeelsleden onverwacht (tijdelijk) uitvallen is altijd aanwezig. Onverwachte afwezigheid 
van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel of directieleden brengt de continuïteit en kwaliteit 
van het onderwijs in gevaar. Vervanging door een invaller lost dan het meest acute probleem op. Scholen 
kunnen zich daarom aansluiten bij het vervangingsfonds. De vervangingskosten komen voor rekening 
van dit fonds. Onderwijsinstellingen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Voor stichting SOM 
is de premie ongeveer ē 260.000,- per jaar. 
De premie voor het vervangingsfonds wordt echter de komende jaren fors verhoogd, waardoor deelname 
aan het fonds steeds onaantrekkelijker wordt. Oorzaak van de premiestijging is het feit dat steeds meer 
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grote besturen eigen risicodrager worden. Het eigen risicodragerschap betekent dat ziektevervangingen 
niet meer kosteloos weg geboekt kunnen worden op het vervangingsfonds. Vervangingen moeten intern 
worden opgelost of de kosten van de vervangingen worden structureel in de boekhouding opgenomen. 
Daar staat tegenover dat de premie aan het Vervangingsfonds niet meer betaald hoeft te worden. 
Stichting SOM zal een afweging maken of het eigen risicodragerschap op korte of middellange termijn 
gehanteerd zal worden. Deelname in 2016 is nog steeds aantrekkelijk. 

4. Middelen 
Lasten, baten en dekking 
In november 2015 is de begroting 2015 van stichting SOM aangeboden. De meerjarenbegroting 
2015-2018 gaf toen het volgende beeld: 

2015 2016 2017 2018 
Resultaat 152.738 6.856 45.823 36 

Om tot een positief resultaat te komen waren in de afgelopen jaren maatregelen, vooral in personele 
sfeer, noodzakelijk om een bezuiniging te realiseren. De maatregelen leiden, zo lijkt nu uit de 
meerjarenbegroting 2016-2019 tot een positief resultaat (2018 uitgezonderd). 

Resultaat 2016 2017 2018 2019 
7.009 2.979 -10.821 11.977 

De uitgaven zijn en/of worden bekostigd uit de algemene reserve die de stichting heeft en hebben 
verder geen consequenties voor de gemeentelijk jaarrekening of begroting 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De stichting SOM per brief informeren over het besluit van de raad. 

7. Voorstel 
De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 vaststellen. 

Hoogachtend, 

de l secretaris 

Bbgers den Belt, MBA 

3 


