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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.

2. Achtergrond
Op 17 mei 2018 heeft de Stichting SOM het gewaarmerkte jaarrapport 2017 en de bijbehorende 
controleverklaring aan de raad aangeboden.
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.
Op 17 mei 2018 heeft de Stichting SOM het gewaarmerkte jaarrapport 2017 en de bijbehorende 
controleverklaring aan de raad aangeboden.
In februari 2018 heeft de gemeenteraad het Raad van Toezicht bestuursmodel goedgekeurd. De statuten 
van de Stichting SOM zijn aangepast als gevolg van invoering van dit model en deze moeten enkel nog 
door de notaris worden verleden. Dit gebeurt op het moment dat de nieuwe raad van toezicht is benoemd. 
De werving- en selectie voor de nieuwe leden vangt aan na de zomervakantie. Het is de verwachting dat 
de Stichting SOM begin november een voorstel aan de gemeenteraden kan voorleggen om de nieuwe 
leden te benoemen.
In de gewijzigde statuten van de Stichting SOM staat in artikel 8 lid 5 te lezen dat het college van bestuur 
de goedkeuring van de raad van toezicht nodig heeft voor de vaststelling van de jaarrekening en het 
jaarverslag. Deze goedkeuring geschiedt tot nu toe door de afzonderlijke gemeenteraden.
Omdat de Raad van Toezicht is op dit moment nog niet geformeerd is, wordt de goedkeuring van de 
jaarstukken dit jaar nog door de afzonderlijke gemeenteraden verleend, zodat dit controle-instrument niet 
komt te ‘zweven’.

3. Overwegingen
Resultaat 2016
Het jaar 2017 sloot af met een positief resultaat van 0 146.441,--. De jaarrekening 2016 liet een resultaat 
van 6 80.932,- zien. Het resultaat is ten opzichte van 2016 gestegen met C 65.509,--. De belangrijkste 
oorzaken van deze afwijking zijn:

De Rijksbijdrage OCW zijn C 90.000 hoger dan vorig jaar. Dit ondanks de afname in van het 
leerlingenaantal.

Ter inzage ligt:



Dit wordt echter meer dan gecompenseerd door toename van de bekostiging ter compensatie van de 
loonkostenstijging.
De overige overheidsbijdragen zijn 6 16.000 lager dan in 2016. Het belangrijkste verschil is dat in 2016 
een eenmalige subsidie inzake onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom is 
ontvangen van 6 19.000.
Overige baten zijn 6 50.000 hoger dan in 2016. Dit komt met name door de ontvangen (en deels) bestede 
gelden inzake de cultuursubsidie en subsidie Teambeurs primair onderwijs.
Personele lasten liggen met 6 5.000 lager in lijn met 2016. Wel is er een verschuiving van ongeveer 6 
200.000 van inhuur derden in 2016 naar personeel in loondienst in 2017.
De afschrijvingen zijn 6 16.000 hoger dan in 2016. Belangrijkste verklaring is dat er fors in ICT-middelen 
is geïnvesteerd.
De huisvestingslasten zijn 6 14.000 hoger dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 
kosten inzake energie en water en lagere schoonmaakkosten. Voor 2017 is er namelijk een nieuw 
contract met een schoonmaakbedrijf afgesloten. Tegenover deze lagere kosten staat echter een extra 
dotatie inzake voorziening onderhoud ad 6 40.000.
Overige instellingslasten zijn 6 20.000 hoger dan in 2016. Vooral aanschaf leermiddelen en kosten inzake 
cultuur zijn hoger. Hiertegenover staan lagere kosten inzake ambulante begeleiding.

Uit de kengetallen in de jaarrekening voor bijvoorbeeld de liquiditeit, solvabiliteit en het 
weerstandsvermogen kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositie van de Stichting goed is en 
dat de Stichting in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Risicoparaqraaf Z continuïteitsparaqraaf
De financiële risico's die in deze paragraaf genoemd worden hebben vooral betrekking op de effecten van 
een daling van het aantal leerlingen in relatie tot een relatief jong personeelsbestand.
Daarnaast is het onzeker of de Rijksbegroting meegroeit met de ontwikkeling van de kostenposten. 
Stichting SOM heeft veel maatregelen genomen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 
Verder heeft stichting SOM zich de afgelopen járen ingespannen om de belangrijkste risico's te beperken, 
dan wel te ondervangen binnen de organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd door de SOM- 
organisatie voor een optimale "in controľ'-situatie.

4. Middelen
N.v.t.

5. Risico’s
Vooralsnog is het financieel beleid van de stichting SOM de laatste járen goed op orde. Gezien het 
dalende aantal leerlingen 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
In te stemmen met het jaarrapport 2017 Stichting SOM.

Hoogachtend, f y
Burgemeester en wethouders vary Steen bergen, 
de loco-secretaris, [de burgemees

drs. H. .orte MCM
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