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Datum raadsvergadering: 4 april 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Huisvesting Programma Onderwijs 2012 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) vast. Thans ligt voor het HPO 
2012. Op grond van het budgetrecht dient de raad de begroting te wijzigen. 
 
Wij stellen u voor: 

- De begroting 2012 e.v. te wijzigen. 
 

Aanleiding   
Op grond van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting hebben wij het Huisvesting 
Programma Onderwijs 2012 (HPO) vastgesteld. Uw raad dient voor de bekostiging van de 
goedgekeurde, ingediende aanvragen een krediet te voteren en een begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Kader    
De schoolbesturen hebben aanvragen om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting 
ingediend. De toetsing heeft plaatsgevonden aan de diverse onderwijswetten en de Verordening 
Voorzieningen Onderwijshuisvesting van de gemeente Roosendaal. 
 

Motivering / toelichting   
De schoolbesturen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld aanvragen in te dienen voor 
voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting. Over de aanvragen is overleg gevoerd met de 
schoolbesturen. De gehonoreerde aanvragen zijn  opgenomen in het “Programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2012.” De niet gehonoreerde aanvragen staan in een apart overzicht, het 
“Overzicht niet gehonoreerde aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs.” Tezamen het HPO 
2012.  
Wij hebben het Programma (bijlage 1) en het Overzicht (bijlage 2) vastgesteld. Voor de uit het HPO 
2012 voortvloeiende kosten dient een krediet te worden gevoteerd en dient de begroting te worden 
gewijzigd.  

 
Doel en evaluatie   
De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De ingediende 
aanvragen worden niet alleen getoetst aan de wet en de Verordening Voorzieningen 
Onderwijshuisvesting , maar ook op nut en noodzaak, soberheid en doelmatigheid. Regelmatig wordt 
de stand van zaken van de onderwijshuisvesting met de schoolbesturen besproken. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Het door ons college vastgestelde HPO 2012 vergt een totaalbedrag van € 767.740 . Op grond van de 
nota activabeleid wordt hiervan €  372.622 rechtstreeks ten laste van de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting gebracht. Het restant wordt geactiveerd en leidt in 2012 tot een kapitaallast van  
€ 18.638, die ook uit deze bestemmingsreserve wordt bekostigd. De reserve biedt hiervoor voldoende 
ruimte. Omdat zowel het programma 3 (onderwijs) als programma 12 (algemene dekkingsmiddelen) 
worden aangepast, dient uw raad de begroting 2012 te wijzigen. 
 

Communicatie    
Over de besluiten, die betrekking hebben op de aanvragen, heeft overleg plaatsgevonden met de 
schoolbesturen. Tevens is het HPO besproken in de Stuurgroep Educatie Roosendaal (STER). 
Stichting KPO heeft aangegeven bezwaar te zullen maken tegen de afwijzing van hun aanvraag voor 
permanente uitbreiding ter vervanging van de huidige semi-permanente lokalen. 
 



Bijlagen   
1. Het “Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2012”;  
2. Het “Overzicht niet gehonoreerde aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs 2012”; 
3. Begrotingswijziging; 
4. Overzicht kostenraming en lastenverdeling. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 maart 2012. 
 
Besluit: 
 
1. De begroting 2012 e.v. te wijzigen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


