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Onderwerp
Begroting 2017 van stichting SOM (Samen Onderwijs Maken)

Steenbergen; 21 maart 2017

Aan de raad,
1.
Inleiding
Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) heeft conform artikel 23 "Financiën en verslaglegging" van de
oprichtingsstatuten voor 1 december 2016 een ontwerp van de begroting 2017 aangeboden met
toelichting voor het komende jaar van de baten en lasten van de activiteiten.
2.
Achtergrond
Om de voortgang van het openbaar onderwijs voldoende te borgen wordt twee keer per jaar (begroting
en

jaarrekening)

een

overleg

ingepland

met

de

wethouders

van

de

vier

gemeenten,

de

beleidsmedewerkers en de bestuursmanager van stichting SOM.
Naar aanleiding van ervaringen uit het verleden, is door de betrokken bestuurders afgesproken de
financiële situatie van stichting SOM op de voet te volgen. Daarom komen de betrokken
portefeuillehouders, beleidsmedewerkers en de bestuursmanager van Stichting SOM regelmatig bijeen
om onder andere de begroting en de jaarrekening te bespreken, zodat de verschillende colleges en raden
eenduidig worden geïnformeerd en geadviseerd. Op 12 oktober 2016 heeft een overleg plaatsgevonden,
waarin door de bestuursmanager alvast kort op de begroting 2017 is ingegaan. Daarnaast is de afspraak
gemaakt om de begroting begin 2017 aan de verschillende colleges en raden aan te bieden.
3.

Overwegingen

Begroting 2017
Op 16 november 2016 heeft Stichting SOM de begroting 2017, inclusief de meerjarenbegroting 20172020, aan de raad aangeboden. De begroting 2017 is op 18 november 2016, en dus tijdig, ontvangen.
Exploitatieresultaat
De begroting 2017 laat een positief exploitatieresultaat zien van C 7.757,-. Dit is hoger dan dat de cijfers
in de meerjarenraming 2016-2019 laten zien, waarin voor 2017 nog een overschot van 6 2 . 9 7 9 , - werd
geraamd (zie advies 16.002515, case 15.006690).
De verklarende factoren, die in de begroting worden genoemd, zijn:
»
»
»
»

efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO sinds 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 een x bedrag vanaf 1 augustus 2017 in verband met een sluitende
begroting;
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«

toename loonkosten tijdelijk personeel (te allen tijde declarabel, dat wil zeggen of via eigen SOMformatie of door middel van inzet bij de vervangingspool van TCOZ Zeelandbreed).

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 2017 van Stichting SOM blijkt dat de maatregelen, die sinds
2010 zijn genomen een positief effect hebben gehad.
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;
de kosten van de huur van het bestuurskantoor zijn laag;
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.

In de begroting wordt een aantal risico's Z aandachtspunten
Leerlingenaantallen

en

benoemd:

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 WestBrabant zal afnemen. In Zeeland ziet men een lichte stijging. Verklarende factoren, die stichting SOM
geeft bij de stijging, zijn dat bij het openbaar onderwijs een toename is van instroom van niet-Westerse
leerlingen en dat alle SOM-scholen in staat zijn om door middel van goed onderwijs en een duidelijke PR
nieuwe jonge gezinnen aan te trekken.
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 gebruik gemaakt van de mogelijkheden 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 het
resultaat 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. Verder wordt ook nog steeds naar mogelijke
fusiepartners gekeken.
Onderwijsinspectie
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. Verder heeft Stichting SOM aan een landelijke pilot van de
onderwijsinspectie deelgenomen. Het resultaat was een zeer positieve beoordeling op zowel kwaliteit als
financiën.
Loonkosten
In de begroting wordt rekening gehouden met inkomsten vanuit het Bestuursakkoord (PM) en inkomsten
vanuit de samenwerkingsverbanden Brabantse Wal en Oosterschelderegio ( 0 3 ) . Er wordt rekening
gehouden met oplopende loonkosten als gevolg van het opschalen van personeel (hogere periodieken),
aantal LB-functies, loonsverhoging vanuit de CAO 2016 en dalende inkomsten door vermindering van de
zogenaamde leerlinggewichten.
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Verder merkt de stichting dat personeelsleden in de komende vier jaar niet tot nauwelijks gebruik gaan
maken van het keuzepensioen. De verhoging van de AOW-leeftijd en onzekerheid op de arbeidsmarkt, en
eventueel ook rond om pensioenen, maakt vaak dat collega's langer blijven doorwerken. Door de inzet
van declarabel tijdelijk personeel worden de kosten van payroll inzet verminderd, wordt geanticipeerd op
lerarentekort in de komende jaren en betekent het een kwalitatieve positieve impuls voor het onderwijs. Er
wordt hierdoor geen financieel risico genomen.
Leegstand en (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 peuterspeelzalen,
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.
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 C 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
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 2017 is nog steeds aantrekkelijk.
Meerjarenbegroting 2017-2020
De meerjarenbegroting 2015-2018 liet vanaf 2017 een positief resultaat zien van C 45.823,-. De cijfers in
de meerjarenbegroting 2016-2019 waren minder positief. De stichting raamde in deze begroting voor
2017 een positief resultaat van C 2.979,-. De meerjarenbegroting 2017-2020 is weer positiever en laat
voor 2017 een positief resultaat zien van C 7.757,-. In de daaropvolgende jaren blijven de cijfers zwart.
Belangrijke oorzaken voor het feit dat de cijfers weliswaar positief, maar niet overtuigend zijn, zijn:
«
»
»

het dalende aantal leerlingen in combinatie met leegstand;
onvoldoende financiële middelen voor onderhoud door de doordecentralisatie van de huisvesting;
doordat er weinig natuurlijk verloop zal zijn (bijvoorbeeld pensioen) stijgen de personeelskosten.

U wordt verzocht de raad te adviseren
meerjarenbegroting 2017-2020).

in te stemmen

met de begroting 2017 (inclusief

de

Stand van zaken 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. Deze omzetting vereist een statutenwijziging.
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Op 22 juni

2016

heeft

een

informatieavond

over

de

bestuurlijke

inrichting

van

de

stichting,

plaatsgevonden voor de portefeuillehouders en raadsleden van de betrokken gemeenten. De aanwezigen
waren over het algemeen positief over het voornemen van de stichting om over te gaan van een
bestuurlijke inrichting naar een raad van toezicht en een college van bestuur c.q. directeur-bestuurder.
Echter, daarbij is tijdens deze avond geconcludeerd dat het goed is om vooraf een aantal onderwerpen
nog nader te uit te werken, te weten de rol van de gemeente bij de voorgenomen wijzigingen van de
statuten, werving- en selectie voor de toekomstige leden van de raad van toezicht en de relatie met het
openbaar onderwijs is het algemeen.
Op 12 oktober 2016 is een overleg geweest met de betrokken portefeuillehouders en stichting SOM.
Hierin is besloten om een werkgroep op te richten om het onderwerp verder uit te werken. Deze
werkgroep bestaat uit de beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten, een bestuurslid van SOM,
een afgevaardigde van de GMR, de bovenschoolsmanager en een adviseur van VOS/ABB. Het streven
van de werkgroep is om voor het schooljaar 2017-2018 een voorstel aan de raad voor te kunnen leggen
inzake een statutenwijziging van de stichting en een voordracht voor het benoemen van de leden van de
raad van toezicht. Op 30 januari 2017 komt de werkgroep weer bijeen.

4.

Middelen

De meerjarenbegroting 2016-2019 gaf het volgende beeld:
Resultaat

2016

2017

2017

2019

7.009

2.979

-10.821

11.977

Om tot een positief resultaat te komen waren in de afgelopen jaren maatregelen, vooral in personele
sfeer,

noodzakelijk

om

een

bezuiniging

meerjarenbegroting 2017-2020,

tot

te

realiseren.

De

maatregelen

positieve

resultaten.

De

leiden, zo

meerjarenbegroting

2017

lijkt

uit

geeft

de
het

onderstaande beeld:
Resultaat

2017

2018

2019

2020

7.757

5.566

10.791

7.183

De uitgaven van de stichting 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
Ten aanzien van de inhoudelijke risico's van stichting SOM zijn deze voldoende beschreven bij de
overwegingen. Vanwege een positieve meerjarenbegroting en het goed volgen van de ontwikkelingen via
de jaarlijkse overleggen zijn er geen andere risico's te benoemen.
6.

Communicatie/Aanpak

De stichting SOM schriftelijk informeren door toezending van het raadsbesluit.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotįog,2017 van stichting SOM
Hoogachtend,
Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris
de burgemeester.

