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VAN DE VOORZITTER 

 

Het jaar 2019 is voor BreedSaam een belangrijk jaar geweest, waar diverse ontwikkelingen een bijdrage hebben 

geleverd aan de verdere professionalisering en uitbreiding van de werkzaamheden van onze organisatie. U leest 

daarover uiteraard uitgebreid in dit jaarverslag. 

Voor het bestuur heeft een aantal zaken en ontwikkelingen speciale aandacht gehad. 

Allereerst hebben wij diverse projecten in het kader van renovatie en nieuwbouw opgeleverd, gestart of in 

voorbereiding genomen. De Fontein in de Kameelstraat en de Nutsschool in Teteringen zijn opgeleverd, we zijn 

gestart met de bouw van de Wishof in Wisselaar en het Talentencentrum in Bavel en de voorbereidingen voor 

de projecten Jacinta, Hoogakker, Horizon en Griffioen zijn gestart. We kunnen vaststellen dat we hiermee een 

forse bouwproductie realiseren in een constante stroom, waarbij we erin geslaagd zijn, ondanks de forse 

stijgingen van de bouwprijzen, de gestelde kwaliteit te handhaven. Voor de toekomstige projecten in de periode 

2022-2029 baart de prijsontwikkeling ons grote zorgen en dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het 

meerjareninvesteringsplan. Daarover gaan wij het komend jaar het gesprek met onze leden en de gemeente 

voeren. 

Dit jaar stond ook in het teken van een omvangrijke evaluatie in het 5e jaar van ons bestaan. De evaluatie is tot 

stand gekomen door zowel interne als externe stakeholders te bevragen. De rapportage is eind 2019 

gepresenteerd aan de leden en begin 2020 aan onze externe stakeholders en gaat zowel over de realisatie van 

de afgesproken doelstellingen, als over de organisatie en de governance. 

Uit de rapportage blijkt dat BreedSaam zich in hoog tempo heeft ontwikkeld tot een competente en 

professionele organisatie, die haar leden in grote mate ontzorgt in haar huisvestingszaken. De belangrijkste 

doelstellingen zijn behaald. Daar mogen we trots op zijn. Er ligt een goede basis om verder te gaan. Enkele 

aandachtspunten betreffen de communicatie naar de betrokken scholen en de transparantie in beleid en 

werkprocessen. 

Met betrekking tot de organisatie kan die zowel bij de interne als externe stakeholders op een breed draagvlak 

rekenen, waarbij het collectiviteitsbeginsel als belangrijke basis voor het gedachtengoed van BreedSaam geldt. 

De samenwerking betaalt zich uit en heeft er ook toe bijgedragen dat BreedSaam inmiddels meerdere taken en 

werkzaamheden heeft toegevoegd. Voorbeelden zijn de voorbereiding en realisatie van het integrale onderhoud, 

de realisatie van meer IKC’s en de oprichting van een Energiecollectief ten behoeve van duurzaamheid.  

De resultaten en aanbevelingen van de evaluatie bieden een belangrijke basis voor de nieuwe Visienota, die voor 

de zomer 2020 wordt vastgesteld. De Visienota zal ook inzet zijn van de besprekingen met de gemeente voor de 

nieuwe periode van 8 jaar vanaf 2022. 

De samenwerking met de gemeente is verder verdiept en uitgewerkt, tot tevredenheid van beide kanten. Het 

Bestuurlijk Overleg is uitgebreid met de komst van wethouder de Beer, waarmee de vastgoedinbreng goed 

geborgd is,  naast de betrokkenheid van wethouder de Bie van Onderwijs. Met de ondertekening van de 

Aanvullende Overeenkomst is een belangrijke stap gezet om naast onderwijsvastgoed, ook te investeren in 

maatschappelijk vastgoed en met name kinderopvang. 

Met betrekking tot de interne governance kunnen we vaststellen dat de Algemene Leden Vergadering 

indringender betrokken is geweest bij de diverse beleidsthema’s die in 2019 aan de orde zijn geweest, waarbij 

sprake is van een verdere verdieping van de belangrijke rol en positie van de ALV in de collectiviteit van onze 

organisatie. Eenzelfde ontwikkeling betreft de relatie met de RvC en haar inhoudelijke adviesrol, die een 

wezenlijke bijdrage levert aan de verdieping en de ontwikkeling van BreedSaam. 
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Tenslotte heeft het bestuur in augustus afscheid genomen van Ben Sanders door zijn vertrek als 

directeur/bestuurder bij de Stichting Nutsscholen. Ben heeft vanaf het begin een belangrijke inhoudelijke 

bijdrage geleverd aan BreedSaam en heeft daarmee veel inbreng gehad ten aanzien van historisch en 

onderwijskundig perspectief. Mede gelet op het feit dat de ALV besloten heeft om nog niet meteen te voorzien 

in de ontstane vacature, vanwege de mogelijke uitkomsten van de governancestructuur in het kader van de 

evaluatie, is besloten om Ben tot de zomer van 2020 als adviseur in het bestuur aan te stellen. 

Breda, 20 april 2020, 

 

Harry Reininga, 

Voorzitter bestuur. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN  

 

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen het bestuur en de Algemene Ledenvergadering geadviseerd en 

gesproken over de volgende thema's: 

 

• BreedSaam is actief en in onze opvatting succesvol dankzij het collectieve model. De gestapelde 

besluitvorming (Algemene Leden Vergadering, Dagelijks Bestuur, Raad van Commissarissen) lijkt 

omvangrijk, maar kan dankzij een goed en onderbouwd collegiaal overleg waarbij gemeenschappelijke 

doelen worden nagestreefd, perfect functioneren. Zolang individueel belang van de koepels, wat 

huisvesting betreft, gewogen wordt aan de belangen van de Bredase onderwijshuisvesting als geheel, 

kan BreedSaam meerwaarde (blijven) creëren. 

• De resultaten wil BreedSaam graag meten en transparant zichtbaar maken. Daarom is afgelopen jaar 

besloten een evaluatie uit te voeren van de eerste vijf jaar BreedSaam en een hernieuwde toekomstvisie 

te formuleren. 

• De evaluatie 2014-2019 heeft als doel om van het verleden te leren en te weten hoe de “klanten”, lees 

de schoolbesturen en de scholen, de inbreng van BreedSaam ervaren op het gebied van onderhoud, 

renovatie, energiebeheer en nieuwbouw, kortom huisvesting in de breedste betekenis. In de evaluatie 

is daarnaast aandacht besteed aan het bestuursmodel van de coöperatie, met aansturing door bestuur, 

ALV en een adviserende RvC. Dit deel van de evaluatie is met name ook relevant voor de invulling van 

de vacante bestuurszetel die in 2019 is ontstaan. 

• De visierapportage (eind 2019 nog in ontwikkeling) is nodig om de doelstellingen van BreedSaam te 

toetsen en over te dragen. Dit document geeft een helder perspectief op het toekomstige 

onderwijshuisvestingslandschap in Breda en voorziet daarnaast in uitgangpunten om toekomstige 

huisvestingsbeslissingen op te baseren. Primair gebruikt BreedSaam die visie om haar budget en 

meerjarenplan vorm te geven. Eén punt is nu reeds duidelijk: stevig overleg met de gemeente is 

noodzakelijk om de ambities op het gebied van onderwijshuisvesting, inclusief onderhoud en 

energiebeheer te financieren. Hierbij spelen ook kinderopvang (IKC) en, verrassend, mogelijke fiscale 

heffingen, een rol. 

• BreedSaams kernactiviteiten -onderhoud en huisvesting- zijn zichtbaar in de lopende projecten: vooral 

de tijdelijke huisvesting van Stedelijk VSO en de uiteindelijke start van de nieuwbouw van Bavelse 

scholen en IKC laat zien dat BreedSaam haar taak in kan vullen. De afdeling groot en klein onderhoud, 

in 2019 voor het eerst een heel jaar dienstverlenend, zal komend jaar stevig bezig moeten zijn om 

service richting gebruikers adequaat in te vullen. 

• Duurzaamheid is een courant onderwerp. Een start is gemaakt om tot een energiecollectief te komen, 

waar alle leden van BreedSaam aan deel nemen, om zo invulling te geven aan dit onderwerp. Bijzonder: 

ook hier wil de coöperatie al haar leden laten deelnemen èn profiteren. 

• De leden van de Raad van Commissarissen hebben deel uitgemaakt van commissies met betrekking tot 

werving bestuurslid, opstellen evaluatie en visierapportage, hebben 4 x RvC vergadering met bestuur 

belegd, 4 x de Algemene LedenVergadering bijgewoond en geadviseerd en hebben onderling 2 x overleg 

gehad. 
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Afgelopen jaar was een goed jaar voor BreedSaam. 2019 vormt de afsluiting van het eerste lustrum van 

BreedSaam. Belangstelling van buitenaf voor dit huisvestingscollectief geeft aan dat het model ook door anderen 

overwogen wordt als middel om samen méér te bereiken dan in een traditionele rolverdeling tussen gemeente 

en schoolbesturen. Aan ons te bewijzen dat dit doel ook haalbaar is! 

 

 

 

 

 

De heer ir. C.P.A. van den Eijnden MBA 

Voorzitter Raad van Commissarissen 

 

 

 

 

 

Mevrouw V.C.W. Buteijn Msc 

Lid Raad van Commissarissen 

 

 

 

 

 

De heer ir. N.G.M. van Os 

Lid Raad van Commissarissen 
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1. MISSIE, VISIE EN STRATEGIE  

 

1.1 MISSIE 

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- 

en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de 

scholen.  

1.2 VISIE 

De schoolbesturen en de gemeente beogen met de doordecentralisatie het volgende doel te bereiken: het 

realiseren van betere schoolgebouwen, waarmee hogere leeropbrengsten kunnen worden behaald, zodat de 

kinderen van Breda en omstreken optimale kansen tot ontplooiing en succes krijgen. 

1.3 STRATEGIE  

Om het voornoemde doel te bereiken, hebben de schoolbesturen gezamenlijk de zorgplichttaken van de 

gemeente overgenomen ten aanzien van de schoolgebouwen van het Primair en Speciaal Onderwijs. Hiertoe zijn 

zij een duurzame samenwerking aangegaan, die het mogelijk maakt om minder op basis van concurrentie en 

meer op basis van samenwerking tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting in Breda te komen.  

In het werkjaar 2019 had BreedSaam enkele beleidsprioriteiten: 

1. Het zorgen voor de goede voortgang en opstart van bouw- en onderhoudsprojecten en een juiste 

procesmatige vastlegging van de verschillende fases. 

2. Het verder opbouwen en in routine brengen van de organisatie, zowel wat betreft het 

huisvestingsbedrijf als ook de bestuurlijke organisatie.   

3. Het verder zorgdragen voor een financieel gezonde toekomstgerichte en geautomatiseerde 

bedrijfsvoering. 

4. Het ontwikkelen van beleid op diverse beleidsterreinen, zoals professionaliseren van het 

contractonderhoud, verhuurbeleid, duurzaamheid en  IKC-vorming. 

5. Het ontwikkelen van een nieuw model businesscase waarin de verschillende geldstromen van 

BreedSaam gescheiden worden opgenomen en dat de mogelijkheid biedt scenario’s door te rekenen. 

6. De dienstverlening van BreedSaam na 5 jaar evalueren. 

7. Het visiedocument van BreedSaam actualiseren voor de komende 8-jaarsperiode. 

8. Uitvoering geven aan de informatieplicht inzake Wet Energiebesparing en voorbereidingen treffen voor 

een energiecollectief op BreedSaamniveau. 

Op alle beleidsprioriteiten zijn in het jaar 2019 duidelijk vorderingen geboekt.  

1.4 VOORBEREIDING VISIEDOCUMENT 2023- 2030 

In de loop van 2019 heeft de ALV van BreedSaam opdracht gegeven aan  Arcadis om het visiedocument van 

BreedSaam te actualiseren ten behoeve van de tweede 8-jaarsperiode van 2023-2030. Hiertoe heeft Arcadis een 

aantal themabijeenkomsten rondom duurzaamheid, IKC-vorming en scholenlandschap georganiseerd. Het 

traject om te komen tot een visiedocument wordt in 2020 voortgezet en afgerond. Het visiedocument dient 

onder meer te resulteren in uitgangspunten die helpen bij het bepalen van de ambitie en prioritering voor de 

tweede 8-jaarsperiode.   
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2. ORGANISATIE 

Conform de akte van oprichting van BreedSaam artikel 24 (Jaarrekening: boekjaar, rekening en verantwoording) 

en de overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda artikel 16 

(informatie en verantwoording) heeft het bestuur onderhavig (financieel) verslag opgesteld.  

Boekjaar 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

Rekening en verantwoording 

Het bestuur heeft zich bij het opmaken van het financieel verslag bij laten staan door PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V., vertegenwoordigd door de heer drs. T.A.G. van Boxtel RA, als haar registeraccountant, welke 

is benoemd door de algemene ledenvergadering d.d. 21 mei 2015.  

De jaarrekening is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 18 juni 2020. 

2.1 BESTUURLIJK 

BreedSaam is een coöperatie met een Algemene Leden Vergadering (ALV) als hoogste orgaan, dat de 

belangrijkste besluiten neemt, een bestuur voor het besturen van de organisatie en een Raad van 

Commissarissen ter advisering aan ALV en bestuur. Daarmee is in het geheel van de governance voorzien. 

2.1.1 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE COÖPERATIE BREEDSAAM:  

Voorzitter: de heer A.W. Wever  (tevens bestuurder van stichting PCPO Midden-Brabant) 

Leden: 

1. Stichting Markant Onderwijs  

2. Stichting Vrije School Breda  

3. Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant  

4. INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda 

5. Stichting Nutsscholen Breda  

6. Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken  

7. Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint  

8. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs 

9. Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep  

10. Stichting Koninklijke Visio, Expertisecentrum voor Slechtziende en Blinde Mensen  

11. Stichting het Driespan 

2.1.2 BESTUUR 

- De heer H.H. Reininga, onafhankelijk voorzitter  

- De heer drs. B.M.A. Sanders, lid tot 1 augustus 2019, daarna adviseur van het bestuur 

- De heer drs. R.C. Lucieer, lid 
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2.1.3 RAAD VAN COMMISSARISSEN  

- De heer ir. C.P.A. van den Eijnden MBA, voorzitter  

- De heer ir. N.G.M. van Os, lid  

- Mevrouw V.C.W. Buteijn Msc, lid  

2.1.4 BESTUURLIJK OVERLEG 

In 2019 kwam het bestuur 21 maal bij elkaar en is er 2 maal een bestuurlijk overleg geweest met de 

verantwoordelijke wethouder. De Algemene Leden Vergadering kwam 4 maal bijeen en ook de Raad van 

Commissarissen vergaderde 4 maal. 
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2.2 HUISVESTINGSBEDRIJF  

2.2.1 BEDRIJFSSTRUCTUUR 

Het huisvestingsbedrijf is ‘lean and mean’ opgezet. Het is in feite een regie-organisatie die het beste uit de markt 

haalt tegen een betaalbare prijs. Het is daarom een professionele kern-organisatie, die in staat is te overzien wat 

het ontzorgen van onderwijshuisvesting inhoudt, die in staat is regie te voeren en te beoordelen wat de kwaliteit 

en prijsverhouding daarvan is en dit in optimale contracten met de markt vertaald. 

De kern-organisatie van het huisvestingsbedrijf heeft expertise op een aantal gebieden:  

- nieuwbouw en renovatie 

- onderhoud 

- verhuuractiviteiten 

- beheer bewegingsonderwijs 

- beheer contracten 

- directie- en bestuurssecretariaat 

- financiën en control 

De kern-organisatie haalt vervolgens het beste uit de markt op de 

volgende gebieden:  

- bouwprojectmanagement 

- architectuur 

- aannemerij 

- contractonderhoud 

- planmatig onderhoud 

- boekhouding en accountancy 

- juridische expertise en verzekeringen 

- ict 

 

 

2.2.2 HUISVESTINGSBEDRIJF FUNCTIES  

De bezetting van het huisvestingsbedrijf bestond in 2019 gemiddeld uit 5,2 fte: 

1 persoon directie 
3 personen projecten en onderhoud 
1 persoon financiën en control  
1 persoon strategische controlling  
2 personen frontoffice en secretariaat 

 

 

 

Directie 

Secretariaat (bestuur en directie) 

 

Frontoffice 
Vraagbaak voor schooldirecties 

Projecten en  
onderhoud 

Financien 

en control 

Verhuur en 

contract- 

beheer 
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3. PROJECTEN 

Bij de start van BreedSaam is er op 4 december 2014 een meerjarige huisvestingsplanning vastgesteld, waarbij 

de investeringen per jaar per school zijn vermeld. Deze planning wordt jaarlijks geactualiseerd, zie bijlage 2. 

3.1 ÌN UITVOERING ZIJNDE EN GEREALISEERDE PROJECTEN  

Conform de huisvestingsplanning zijn de volgende projecten uitgevoerd: 

 

3.1.1 IKC OASE KAMEELSTRAAT 

De renovatie en uitbreiding is gestart in de zomer van 2018 en opgeleverd in het voorjaar van 2019. Het 

bestaande gebouw (2200 m2) is gerenoveerd en er is 150 m2 bijgebouwd t.b.v. een speellokaal en VVE. 

Het bestaande gebouw is, op de zuidgevel na, helemaal gestript en alles is vernieuwd. Ook is er een 

luchtbehandeling installatie geïntegreerd in het gebouw en is overal led verlichting toegepast. Ook is de 

installatie voorbereid op de toepassing van zonnepanelen 
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3.1.2 UITBREIDING NUTSBASISSCHOOL TETERINGEN 

De nieuwbouw is gestart in de zomer van 2018 en opgeleverd in de zomer van 2019. De tijdelijke huisvesting is 

afgevoerd en op deze plek is 830 m2 nieuwbouw geplaatst. Deze bestaat uit  5 lokalen, een speellokaal en een 

lokaal voor de BSO. In de bestaande bouw met 4 lokalen zijn kleine werkzaamheden uitgevoerd. Door het 

toepassen van een luchtbehandeling installatie en led verlichting is deze school klaar voor de toekomst.  Voor 

het toepassen  van zonnepanelen op het dak zijn voorbereidingen getroffen. 

 

 

 

3.1.3 NIEUWBOUW INTERNATIONALE SCHOOL CAMPUS BREDA. 

De realisatie van de Internationale School Campus is gebeurd mede met provinciale subsidie en bestaat uit een 
primary (PO) en secondary (VO) deel. Het project is aanbesteed op basis van Best Value Procurement. BreedSaam 
heeft circa € 1,8 miljoen bijgedragen voor het PO gedeelte.  

De nieuwbouw is gerealiseerd in combinatie met uitbreidingen en onderhoudswerkzaamheden van het Mencia 
de Mendoza Lyceum. Ook is er een luchtbehandeling installatie geïntegreerd in het gebouw en is ledverlichting 
toegepast. De werkzaamheden zijn gecoördineerd door Building Breda die hiervoor Avant Bouwpartners als 
projectleider heeft ingeschakeld.  

De werkzaamheden van het totale project zijn gestart na de zomervakantie van 2017. De oplevering van de ISB 
is net voor de Kerstvakantie in 2018 afgerond. Per 7 februari 2019 is de ISB in gebruik genomen. Direct daarna is 
de tijdelijke huisvesting van de ISB afgebroken waardoor toen de bouw van twee gymzalen voor het Mencia de 
Mendoza kon starten. 
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3.1.4 TIJDELIJKE HUISVESTING BERKENHOFCOLLEGE OP LOCATIE TUINZIGTLAAN  

In april van 2019 kwam de voormalige locatie van de Rooi Pannen beschikbaar als tijdelijke locatie voor het 

Berkenhofcollege. Voor het Berkenhofcollege, gevestigd aan de Galderseweg in Breda, was in verband met de  

slechte technische staat van de school al lang gezocht naar een nieuwe locatie. Omdat de situatie onhoudbaar 

werd, heeft een verhuizing plaatsgevonden naar de Tuinzigtlaan. Met vereende krachten werd er in het voorjaar 

van 2019 voor gezorgd dat de nieuwe tijdelijke  locatie Tuinzigtlaan met ingang van het schooljaar 2019-2020 

gebruikt kon gaan worden door het Berkenhofcollege. Deze locatie is in principe voor 3 jaar beschikbaar. 

 

 

 

3.1.5 NIEUWBOUW WISSELAAR 

De uitvoering voor de nieuwbouw de Wisselaar is gestart in augustus 2019. Het werk is volop in uitvoering en de 

verwachting is dat de oplevering medio juli 2020 zal plaatsvinden. Aansluitend zal het bestaande vervallen 

schoolgebouw worden gesloopt. Alsdan volgt ook de inrichting van het nieuwe speelplein.  

De nieuwbouw met in totaal 1.930 m2/bvo, kent groepsruimten en open leerpleinen nieuwe stijl en een gymzaal 

met was- / en kleedruimten. De nieuwbouw is bouwtechnische duurzaam van opzet, met een energetische 

hoogwaardige technische installatie, bestaande uit o.a. een warmte / koude opwekking, middels een lucht-Water 

Warmtepomp.     
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3.1.5 NIEUWBOUW TALENTENCENTRUM BAVEL  

Op 1 december 2019 is gestart met de bouw van het Talentencentrum in Bavel. Voordat met de bouw gestart 

kon worden moest er een deel van de bestaande onderwijshuisvesting en een kinderopvang gesloopt worden. 

Daarvoor werd voorzien in noodlokalen en een tijdelijk onderkomen voor de kinderopvang. Aansluitend werd 

het terrein bouwrijp gemaakt. Hiervoor dienden bestaande nutsaansluitingen verlegd of verwijderd te worden.. 

Het Talentencentrum in Bavel moet gereed zijn voor het schooljaar 2021 – 2022.   
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3.3 ONDERHOUD  

 

In 2019 is op diverse onderwijslocaties onderhoud uitgevoerd aan de hand van de MeerJarenOnderhouds-

Planning (MJOP). 

Tot en met 2017 is BreedSaam alleen verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het buitenonderhoud en 

werd het binnenonderhoud door de scholen zelf beheerd.  

Vanaf 1 januari 2018 heeft BreedSaam het totaalonderhoud ten behoeve van alle bij BreedSaam behorende 

schoolgebouwen. Het totaalonderhoud bestaat uit: 

- Planmatig onderhoud, waaronder het meerjarenonderhoud en contractonderhoud (o.a. preventief 

onderhoud); 

- Niet planmatig onderhoud, waaronder calamiteiten- en storingsonderhoud; 

- Additioneel onderhoud. 

Hiertoe dragen de aangesloten schoolbesturen een contributie af.  

 

  



Pagina 15 
 

4. LEERLINGAANTALLEN 

In bijlage 3 is het aantal leerlingen per 1 oktober 2017, 2018 en 2019 weergegeven. Het totaal aantal leerlingen 

bedroeg in 2017: 17.486, in 2018: 17.356 en in 2019: 17.170 een afname van 186 leerlingen tussen 2018 en 2019. 

BreedSaam heeft in het voorjaar van 2019 door Pronexus een leerlingenprognose voor de periode 2019 t/m 2034 

voor haar leden laten opstellen.  

Naar aanleiding van deze prognose krijgen schoolbesturen en BreedSaam inzicht in welke scholen in 

leerlingenaantal naar verwachting zullen groeien, nagenoeg constant zullen blijven of zullen krimpen. BreedSaam 

verwacht dat het leerlingenaantal in het verzorgingsgebied de komende 10 jaar iets zullen dalen (ca. 1000 

leerlingen in totaal), daarna zal het leerlingenaantal weer licht stijgen om na 20 jaar weer ongeveer op het huidige 

niveau uit te komen.  

BreedSaam heeft de ontvangen leerlingprognoses  2019-2034 met de betrokken schoolbesturen besproken.  
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5. COMMUNICATIE 

BreedSaam beschikt over een website met als webadres www.breedsaam.nl  Deze website is algemeen 

informatief ten aanzien van de organisatie BreedSaam en geeft informatie over nieuwbouw- en 

renovatieprojecten.  

De leden worden middels de ledenvergaderingen geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen bij BreedSaam. 
Tussentijds worden zij waar nodig via de mail op de hoogte gehouden. 
 

De geplande bijeenkomsten voor directeuren en leden GMR/RvT zijn in 2019 vanwege te weinig aanmeldingen 

niet doorgegaan. Het bestuur van BreedSaam neemt in het evaluatietraject mee hoe de afstemming met deze 

doelgroepen op een  effectievere  manier vorm kunnen krijgen.  

 

5.1 EVALUATIE BREEDSAAM  

In 2016 vond de eerste evaluatie van BreedSaam plaats. De resultaten hiervan zijn neergelegd in het rapport 

“BreedSaam, ons kind”. Bij het eerste jubileum in 2019 vonden bestuur en ALV het tijd voor een tweede 

evaluatie. In tegenstelling tot de eerste evaluatie zijn in het traject van dit jaar ook de externe stakeholders 

benaderd om hun mening te geven.  

De evaluatie is gestart met een enquête onder directeuren, schoolbestuurders, raden van toezicht, gemeente, 

leveranciers, bestuur, RvC en huisvestingsbedrijf. Daarna hebben er met alle gremia verdiepende gesprekken 

plaatsgevonden. In de ALV van december 2019 zijn de resultaten van het evaluatietraject gepresenteerd door 

Arcadis. 

In de eerste plaats zijn alle respondenten het eens over de meerwaarde van BreedSaam. De 

verworvenheden/voordelen van BreedSaam worden door eenieder herkend en erkend.  

Aandachtspunten zijn er ook: 

- Relatiemanagement: verwachtingen omtrent communicatie nog beter managen 

- Meer informatie/transparantie rondom afhandeling van klachten 

- 1 aanspreekpunt voor scholen 

- Voor- en jaaroverleg voor schoolbesturen in ere herstellen 

- Betere stroomlijning van informatie vanuit de ALV naar de achterbannen van de schoolbesturen 

(nieuwsbrief?) 

- Proactief bezoeken van GMR’en en Raden van Toezicht (per bestuur?) 

- Proactieve houding van BreedSaam t.a.v. strategische visie, kwaliteitsstandaarden, afwegingskaders, 

ontwikkelingen, trends en kwaliteit.’ 

- Structuur van BreedSaam gelijk houden maar zorg voor een duidelijkere positionering.  

De eindrapportage van Arcadis wordt in het voorjaar van 2020 vastgesteld door de ALV. 

 

  

http://www.breedsaam.nl/
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6. ONTWIKKELTRAJECTEN 

 

6.1 GEBRUIK RUIMTE VOOR NIET-ONDERWIJS ACTIVITEITEN: M2 VOOR DERDEN  

Al enkele jaren is geprobeerd met de gemeente Breda te komen tot een gemeenschappelijk uitgangspunt waarbij  

BreedSaam IKC-vorming bij de bij haar aangesloten scholen kan realiseren. 

In oktober 2019 is door leden en gemeente een addendum op de  overeenkomst Doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting etc. etc. van BreedSaam getekend waarin de wens van BreedSaam om op basis van de 

maatschappelijke ontwikkelingen, in, op of aan onderwijsgebouwen in Breda een vorm van kinderopvang te 

faciliteren, formeel mogelijk gemaakt wordt. Er zijn ook afspraken gemaakt over de omvang van deze 

mogelijkheden  

6.2 DUURZAAMHEID  

 

In 2018 is een start gemaakt inzake een studie m.b.t. verduurzaming van het vastgoedbezit  en toepassing van 

zonnepanelen op daarvoor geschikte schoolgebouwen met vast te leggen kwaliteitseisen tegen aanvaardbare 

investeringen. Dit heeft in 2019 geleid tot een bredere aanpak, gericht op het inrichten van een  energiecollectief 

op BreedSaamniveau. De voorbereiding daarvan  (inventarisatie en scenario’s) is in 2019 geheel gerealiseerd  en 

wordt in 2020 voortgezet  om in de loop van 2020 te komen tot overdracht van energiecontracten van de bij 

BreedSaam behorende scholenkoepels naar BreedSaam. 

 

In 2019 is in het kader van de informatieplicht onderzocht op welke BreedSaamlocaties nog aanvullende 

werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De informatie die hiervoor nodig was, is tevens gebruikt voor fase 

1 van het energiecollectief.  

  

6.3  JUBILEUM BREEDSAAM 

 
In 2019 bestaat de coöperatie BreedSaam 5 jaar . In het najaar van 2019 wordt besloten de festiviteiten uit te 

stellen tot het voorjaar van 2020 om in het symposium dat men wil organiseren ook de resultaten van het 

evaluatie- en visietraject te kunnen delen met de genodigden. 
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7. FINANCIËN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gegevens uit het financieel verslag 2019 van BreedSaam samengevat 

en toegelicht. Het jaarverslag zelf is integraal opgenomen onder paragraaf 7.4. 

7.1 ALGEMEEN 

Eind 2015 heeft BreedSaam (onder eigen regie) de financiële administratie ingericht via haar AFAS licentie. De 

feitelijke boekhoudkundige handelingen zijn daarbij uitbesteed. Sinds begin 2016 worden alle boekhoudkundige 

handelingen digitaal via workflows verricht. Vanaf 2018 verloopt de volledige facturenverwerking digitaal. In 

2019 is de koppeling tussen AFAS en Axxerion verder geoptimaliseerd, waardoor de periodieke rapportage sterk 

verbeterd is .  

Het financieel verslag 2019 is, net als in het voorgaande jaar, gecontroleerd en goedgekeurd door accountant 

PwC. Omdat dit het vijfde operationele jaar van BreedSaam is, werd wederom aandacht besteed aan controle 

van de boekwaarden ten opzichte van de afgesloten overeenkomst met de gemeente, de juistheid en 

volledigheid van alle baten zoals de vergoeding vanuit de gemeente en de overdracht van de baten binnen- en 

buitenonderhoud vanuit de schoolbesturen.   

De opbrengsten van BreedSaam worden grotendeels bepaald door de gemeentelijke subsidie, welke jaarlijks 

wordt geïndexeerd. Het resultaat 2019 wijkt ten opzichte van de begroting voornamelijk door de 

afschrijvingskosten als gevolg van afwaardering. Het jaar 2019 wordt verder financieel gekenmerkt door de 

constante stroom aan investeringen in bouwprojecten en onderhoud. Daarbij is BreedSaam geconfronteerd met 

forse stijgingen van bouwkosten. Daarnaast zijn een aantal locaties van tijdelijke huisvesting gesloopt en 

afgewaardeerd. 

In 2019 is extra financiering nog niet nodig gebleken en zijn de activiteiten uitgevoerd binnen de reguliere 

kasstomen van ontvangen gelden vanuit Gemeente en schoolbesturen. 

7.2 RISICO’S  

 Het bestuur van BreedSaam wijst de algemene leden vergadering op de navolgende (meest belangrijkste) risico’s 

en de door haar genomen beheersmaatregelen: 

1) de jaarlijkse gemeentelijke vergoeding valt weg. Beheersmaatregel: de zorgplicht onderwijshuisvesting ligt 

contractueel bij de gemeente. Indien de gemeentelijke vergoeding wegvalt, is BreedSaam niet meer in staat 

de aan haar door gedecentraliseerde zorgplicht uit te voeren. Het bestuur zal de algemene leden vergadering 

verzoeken de gemeente te meldenuitvoering van de zorgplicht van BreedSaam over te nemen. 

2) de jaarlijkse vergoeding vanuit de schoolbesturen valt weg. Beheersmaatregel: indien BreedSaam niet de 

vergoeding ontvangt voor het uitvoeren van de bijbehorende taak, zal het bestuur besluiten tot het 

stopzetten van de betreffende taakuitvoering. 

3) het  onderhavige vastgoed wat BreedSaam bezit raakt (deels) verloren. Beheersmaatregel: het bestuur heeft 

een verzekeringspolis hiertoe afgesloten en aan haar betalingsverplichting voldaan. 

4) leegstand binnen het onderhavige vastgoed. Beheersmaatregel: leegkomende panden zullen terstond aan de 

gemeente gemeld worden en na maximaal 4 jaar tegen de dan geldende boekwaarde worden terug 

geleverd.   

5) de bouwprijzen ontwikkelen zich zodanig dat de in de businesscase gereserveerde bedragen niet voldoende 

zijn om de kosten te dekken. In 2018 is vanuit het DB en de ALV een werkgroep ingesteld die voorstellen 

ontwikkelt om dit risico tegen te gaan. In 2019 is de businesscase vernieuwd met als doel om beter inzichtelijk 

te maken welke effecten de veranderende omstandigheden tot gevolg hebben. Daarnaast is ook inzicht 

verkregen in de effecten van de verschillende activiteiten/geldstromen.  
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6) onvoldoende liquide middelen voor uitvoering activiteiten. Hierop wordt periodiek gemonitord met een 

liquiditeitsprognose. Daaruit blijkt op z’n vroegst  eind 2020 extra financiering benodigd is. Voor het 

aantrekken van deze financiering verwachten we geen risico vanwege het complex van contractvoorwaarden 

met de Gemeente over opbrengstwaarde vastgoed en garantstelling en daarmee gegarandeerde kasstroom. 

Omdat de vorderingen van BreedSaam voornamelijk bestaan uit vorderingen op deelnemende partijen zoals 

Gemeente en schoolbesturen achten we het kredietrisico erg klein. 

7) de onderhoudsbijdragen die schoolbesturen aan BreedSaam betalen zijn onvoldoende om de 

onderhoudskosten te kunnen betalen. Om dit risico af te dekken zal BreedSaam niet meer 

onderhoudsuitgaven doen dan kunnen worden bekostigd vanuit de bijdragen van de schoolbesturen. 

Overigens wordt dit vraagstuk ook meegenomen door de hiervoor genoemde “werkgroep Businesscase”.  

8) de kosten van onderhoud worden o.a. beïnvloed door leegstaande lokalen waarvoor schoolbesturen geen 

onderhoudsbijdragen vanuit het Rijk ontvangen. Daardoor zijn de onderhoudskosten hoger dan de baten. In 

2018 is het verhuurbeleid herzien. 

9) de afspraak met de Belastingdienst liep eind 2018 af. Overleg met de belastinginspecteur, ondersteund door 

adviseurs, is in volle gang. De verwachting is dat een overgangsregeling, gelijk aan afspraak uit verleden, 

wordt afgesproken. 

10) de uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden 

zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. 

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te 

voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking van 

sociale contacten en vanuit huis werken). 

In dit stadium zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid 

en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best 

doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze 

medewerkers in gevaar te brengen. 
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8. ONDERTEKENING 

 

Breda, 18 juni 20120 

BreedSaam, Coöperatie Huisvesting Primair en Speciaal onderwijs Breda U.A. 

 

 

 

 

 

De heer H.H. Reininga, 

Voorzitter bestuur 

 

 

 

 

 

 

De heer drs. R.C. Lucieer 

Lid bestuur 

 

 

 

 

 

De heer drs. J. van Knijff 

Lid bestuur  
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BIJLAGE 1: ORGANOGRAM BREEDSAAM 
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