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Begroting 2017 van stichting SOM

Steenbergen; 20 december 2016

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 van de statuten dient het bestuur voor 1 december de begroting met
toelichting voor het komende jaar van de baten en lasten ter goedkeuring aan de gemeente aan te
bieden.
2. Achtergrond
Begroting 2017
Op 16 november jl. heeft stichting SOM de begroting en meerjarenbegroting inclusief toelichting aan de
gemeente aangeboden. Hiermee is de begroting, zoals bepaald in de statuten tijdig ontvangen.
De meerjarenbegroting staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de totale Planning- en
Control cyclus van de organisatie. De basis van de begroting wordt gevormd door het strategisch
beleidsplan 2015-2018. In dit plan zijn de richting en doelen voor de organisatie beschreven. De begroting
vormt het financiële kader waarbinnen deze doelen gerealiseerd moeten worden. Het begrotingsproces is
een continue proces van meerjarenbegrotingen opstellen, periodiek de financiële voortgang volgen door
middel van diverse rapportages, nieuwe inzichten opnemen en dit alles vertalen in de nieuwe
meerjarenbegroting.
De begroting 2017 laat een positief saldo van C 7.757 zien. De financiële positie van stichting SOM blijft
aandacht vragen en dit betekent dat men ook in 2017 en de jaren daarna voorzichtig blijft operen; het
zoeken naar de juiste balans tussen in control zijn en blijven investeren.
Onder een gezonde organisatie verstaat de stichting in financiële termen dat men tenminste aan de
kengetallen en normeringen van de PO (Primair Onderwijs) raad en de aanbevelingen van de commissie
DON voldoen. Dit betekent dat er voldoende reserves zijn om aan onverwachte verplichtingen te kunnen
voldoen zonder dat daar meeteen in het primaire proces moet worden ingegrepen. Ten eerste betekent
dit dat de stichting over voldoende liquiditeiten moet beschikken en ten tweede ook over voldoende
vermogen om op lagere termijn investeringen te kunnen doen die wenselijk worden geacht om de
doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Ter inzage ligt:

Bekostiging buitenonderhoud
Sinds 1 januari 2015 is er sprake van een andere wijze van bekostiging inzake het onderhoud van de
schoolgebouwen. Per deze datum ontvangt het schoolbestuur de middelen voor onderhoud
(doordecentralisatie) in plaats van de gemeente. De stichting heeft ter voorbereiding de wetswijziging de
meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) opnieuw geactualiseerd, zodat inzichtelijk is gemaakt wat
huidige onderhoudstoestand van schoolgebouwen is en wat de toekomstige onderhoudskosten zullen
zijn. De geactualiseerde MJOB zal tevens dienen als onderbouwing voor de investeringsbegroting.
3. Overwegingen
Op basis van artikel 23 van de statuten dienen de raden van de gemeenten waar de scholen voor
openbaar onderwijs zijn gehuisvest in te stemmen met de begroting.
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 krimp van de bevolkingsgroei en de daarmee
gepaard gaande terugloop van leerlingaantallen het risico op middellange termijn. Over de periode
1 oktober 2013 tot en met 1 oktober 2019 is een teruggang van 125 leerlingen geprognotiseerd. Dit
scheelt inkomsten omdat de financiering van het primair onderwijs is gebaseerd op het aantal leerlingen.
Het bestuur van stichting SOM is van mening dat de lasten van de meerjarige financiële verplichtingen
niet mogen uitstijgen boven de te verwachten lumpsum financiering. Het streven is er op gericht om op
langere termijn een juiste balans in stand te houden tussen leerlingenaantallen en personele omvang.
Gezien de meerjaren onderhoudsplannen die nog door de gemeenten gemaakt zijn voor wat betreft het
buiten onderhoud van de schoolgebouwen en de inkomsten ten gevolge van de doordecentralisatie komt
stichting SOM in financiële zin tekort om deze plannen volgens dit tijdstip uit te voeren. De inkomsten die
vanaf 2015 bij stichting SOM terecht komen zijn niet voldoende om hiervoor financiële dekking te geven.
Dit betekent dat uitstel of her-planning en opbouw van reserves hierop van toepassing zijn als ook mocht
blijken dat gemeenten niet een overgangsbudget beschikbaar gaan stellen.
Overigens is stichting SOM is niet het enige bevoegd gezag dat problemen heeft met het volgens
planning uitvoeren van het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. Dit komt doordat de hoogte van
het jaarlijkse budget dat een schoolbestuur van het Rijk ontvangt afgestemd is op diverse
onderhoudscyclussen. Het schilderwerk heeft een andere onderhoudscyclus dan bijvoorbeeld het
vervangen van een bitumenlaag van een dak. Dit betekent dat er voor dergelijk onderhoud moet worden
gereserveerd. Echter het opbouwen van een onderhoudsreserve duurt een aantal jaren.
6. Communicatie/Aanpak
De stichting SOM zal op van uw besluit op de hoogte worden gesteld.
7. Voorstel
1. In te stemmen met de begroting 2017 van stichting SOM.
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