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Onderwerp
Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken)

Steenbergen; 22 januari 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Stichting Samen Onderwijs Maken (hierna: Stichting SOM) is de stichting voor openbaar 
onderwijs in de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht. Onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur vallen negen scholen, waarvan één in gemeente Steenbergen 
(Dinteloord).
Het bestuur van Stichting SOM legt jaarlijks zijn begroting en meerjarenraming voor aan de 
gemeenteraden deze vier gemeenten, gelet op artikel 47, lid 4 sub d van de Wet op het primair 
onderwijs. Dit voorstel gaat in op de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022.
Uw raad wordt gevraagd de begroting en de meerjarenraming goed te keuren.

2. Achtergrond
Op 22 november 2018 heeft de Stichting SOM de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 
aan het college aangeboden. Naar verwachting is dit de laatste keer dat Stichting SOM dit doet. 
Middels statutenwijziging - goedgekeurd door uw raad d.d. 22 januari 2018 - wordt de 
bestuursvorm van Stichting SOM gewijzigd van een bestuursmodel naar een Raad van 
Toezichtmodel. Na instelling van de Raad van Toezicht (RvT) zal deze voortaan gaan fungeren als 
intern toezichthoudend orgaan van Stichting SOM.
De werving- en selectie voor de leden van de RvT is inmiddels afgerond. Uw raad wordt in februari 
2019 ook gevraagd om een besluit te nemen over de benoeming van voorgedragen kandidaat- 
leden.

3. Overwegingen
De begroting 2019 laat een exploitatieresultaat zien van C 5.758,- positief. Verklarende factoren zijn 
onder andere:

* Efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO per 1 
februari 2013.

» ICT kosten door consolidatie van office 365 op alle scholen.
» Payroll inzet is vanaf 1 augustus 2017 grotendeels komen te vervallen, m.u.v. arrangementen.
* Toename loonkosten tijdelijk personeel i.v.m. vervangingspool (zoveel mogelijk declarabel).
* In company opleiden van directeuren, IB'ers en onderwijsspecialisten, zodat op onderwijsgebied 

relatief
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* weinig externe (dure) expertise noodzakelijk is. Externe expertise op juridisch- en HRM gebied 
blijft noodzakelijk.

» Dotatie aan de voorziening onderhoud 
« Professionalisering 
» Marketing
« Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld om de werkdruk in het 

primair onderwijs te verminderen. De middelen kunnen ingezet worden voor uiteenlopende 
zaken. Scholen kiezen zelf welke maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk te 
verminderen.

De begroting en meerjarenraming van Stichting SOM zijn pas volledig goedgekeurd als zowel de 
gemeenteraden van Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen als Woensdrecht positief besluiten.

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 
dalend aantal leerlingen zal de Stichting blijvend een scherp financieel beleid moeten voeren.

6. Communicatie/Aanpak
Stichting SOM en de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht zullen schríftelijk 
op de hoogte gesteld worden van uw besluit.

7. Voorstel
De begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van de Stichting SOM goed te keuren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

R.P\van di
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