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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 (Samen Onderwijs Maken). Op grond van artikel 23 van de statutten dient het bestuur van 
de stichting voor 1 juli de rekening van het afgelopen jaar aan te bieden. De rekening gaat vergezeld van 
een door het bestuur aangewezen accountant. Dit verslag bevat de verklaring bij de rekening en 
bevindingen over de vraag of de administratie en beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid. 

2. Achtergrond 
Jaarrekening 2015 
Op 26 mei 2016 heeft Stichting SOM de jaarrekening aan de gemeente aangeboden. Hiermee is de 
jaarrekening, zoals bepaald in de statuten, tijdig ontvangen. De accountant heeft de jaarcijfers 
gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Resultaat 2015 
Het jaar 2015 sloot af met een negatief resultaat van C 7.105,-. De begroting 2015 liet een positief 
resultaat van 6 81.217,- zien. Het negatieve resultaat is veroorzaakt door: 

» hogere vervangingskosten (C 72.000) vanwege ouderschapsverlof; 
» extra salariskosten (6 185.000) vanwege extra kleutergroepen (speerpunt Stichting SOM); 
» overige lasten (6 43.000). 

Tegenover deze uitgaven was er sprake van een toename van de lumpsum financiering van C 199.000,-. 

Over 2014 bedroeg het tekort 6 16.493,-. 

Het negatieve resultaat over 2015 is ten laste van de reserve gebracht. Per 31 december 2015 bedroeg 
het eigen vermogen 6 1.626.029,-. 

De solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het 
eigen vermogen. Het financieel verslag laat zien dat 74,870 van het totale vermogen uit eigen vermogen 
ofwel reserves en voorzieningen bestaat. 25,207o van het totale vermogen wordt gefinancierd met vreemd 
vermogen (het ministerie van OC&W hanteert een ondergrens van 30ozo). Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting goed is en dat men onder normale 
omstandigheden in staat is om aan de verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. 

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen. Het financieel verslag geeft aan dat per 31 december 2015 het 

Ter inzage ligt: 



Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen. Het financieel verslag geeft aan dat per 31 december 2015 het 
weerstandsvermogen 6 783.193,- bedroeg. De hoogte van dit vermogen is door de accountant als 
voldoende aangemerkt. 

Risicoparagraaf7continuïteitparagraaf 
De financiële risico's die in deze paragraaf worden genoemd hebben vooral betrekking op de effecten van 
een daling van het aantal leerlingen in relatie tot een relatief jong personeelsbestand. Daarnaast bestaat 
er een risico dat de Rijksbegroting niet meegroeit met de ontwikkelingen van loon- en prijsstijgingen. 
Stichting SOM heeft een aantal maatregelen genomen om de continuïteit van de organisatie te 
waarborgen, zoals: 

» verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten: schoonmaak, abonnementen, 
contributies, energie, repro en onderhoud gebouwen zijn kritisch onder de loep genomen; 

» verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel wat leidt tot een verdere kostenreductie; 
« instellen van een vacaturestop; 
» samenwerken met ABBO (stichting voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) op het gebied van 

administratieve- en iet ondersteuning en huisvesting directie en administratie. 

Stichting SOM heeft zich verder de afgelopen jaren ingespannen om de belangrijkste risico's te beperken, 
dan wel te ondervangen binnen de organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor een 
optimale "in controľ'-situatie. Dit blijkt onder andere uit: 

reorganisatietrajecten en het daarbij het in kaart brengen van de risico's voor de stichting; 
beleid omtrent aanbestedingen en verrichten van inkopen door de stichting; 
afdoende bezetting, kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor; 
een meerjarenplanning voor het grootonderhoud van de gebouwen. 

Het bestuur van Stichting SOM blijft zoeken naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. Door 
een stevig marketingplan hoopt men dat er meer ouders voor het openbaar onderwijs zullen kiezen. 

3. Overwegingen 
Op grond van artikel 23 van de statuten dient uw raad in te stemmen met het jaarverslag en de 
jaarrekening. 

4. Middelen 
De stichting SOM wordt door het Rijk bekostigd. Er is dan ook geen relatie met de gemeentebegroting. 

5. Risico's 
Bij de demografische ontwikkelingen vormt voornamelijk de krimp en de daarmee gepaard gaande 
terugloop van van leerlingenaantallen het risico op middellange termijn. Het bestuur van Stichting SOM is 
van mening dat de lasten van de meerjarige financiële verplichtingen niet mogen uitstijgen boven de te 
verwachte rijksbijdrage (lumpsum financiering). Het streven is er opgericht om op langere termijn een 
juiste balans in stand te houden tussen leerlingenaantallen en personele omvang. 

De gemeenten Bergen op Zoom, Reiemerswaal, Steenbergen en Woensdrecht hebben vastgelegd dat 
Stichting SOM qua leerlingenaantal moet groeien door te fuseren met andere onderwijsorganisaties voor 
primair onderwijs in de regio. De bestuursvoorzitter en algemeen directeur hebben naar aanleiding 
hiervan informele gesprekken gevoerd met besturen in de regio. Tot nu toe is hier nog niets concreets uit 
voortgekomen. 
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Aanpassen bestuursmodel 
Het bestuur van Stichting SOM is voornemens het huidige bestuursmodel (toezichthoudend bestuur) aan 
te passen naar een model met een Raad van toezicht. 
Op 22 juni j l . heeft er een informatieavond over de bestuurlijke inrichting van de stichting plaatsgevonden 
voor de portefeuillehouders en raadsleden van de betrokken gemeenten. 
De aanwezigen waren in het algemeen positief over het voornemen van de stichting om over te gaan van 
het huidige bestuursmodel naar een Raad van toezicht en een college van bestuur c.q. directeur
bestuurder. Tijdens de informatieavond is geconcludeerd dat het goed zou zijn om vooraf een aantal 
onderwerpen nader uit te werken, zoals de rol van de gemeente bij de voorgenomen wijzigingen van de 
statuten, werving- en slectie van leden van de Raad van toezicht en de relatie met het openbaar 
onderwijs in het algemeen. 

In het najaar van 2016 vindt er tussen Stichting SOM en de portefeuillehouders een overleg plaats. Het 
streven van de stichting is er opgericht om voor het schooljaar 2017-2018 een voorstel aan uw raad voor 
te kunnen leggen inzake een statutenwijziging en een voordacht voor het benoemen van de leden van de 
Raad van toezicht. 

6. Communicatie/Aanpak 
Stichting SOM en gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht worden van het besluit op 
de hoog5te gesteld. 

7. Voorstel 
In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2015 van Stichting SOM. 

Hoogachtend, 
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