
Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs toegekende aanvragen
Jaar: 2020

Schoolbestuur: KPO Schoolbestuur: SPCO

Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw Nr. Soort BRIN School Adres VoorzieningOmschrijvingRaming Schouw

20.01 PO 17CI 

GYM

Vondel Vondellaan 42 Onderhoud buitenkant gymzaalVervangen dakranden en -trim 6.060€                   nee 20.07 PO 09UL De Kroevendonk Langdonk 39 Vervangende bouw 6.649.698€      nee

20.02 PO 17 CT 

GYM

Watermolen Rodenbachlaan 3 Onderhoud buitenkant gymzaalVervangen bestrating, kolken en 

riolering buiten

16.448€                 nee

20.04a PO 17DW Jeroen Bosch Kloosterstraat 13 Vervangende bouw krediet tbv nieuwbouw 4.514.032€            nvt

20.08 PO 09UL De Kroevendonk Langdonk 39 Aanvullend krediet tbv IKC 1.337.479€      nee

20.10 PO 22KV De Rietgoor Hoveniersberg 37 Vervangende bouw aanvullend krediet tbv 

luchtbehandeling

140.000€               nee

20.11 PO 22KV De Rietgoor Hoveniersberg 37 Vervangende bouw Krediet asbestsanering bij 

nieuwbouw

50.353€                 nee

Schoolbestuur: Pallas
20.12 PO 22KU Ziezo t Zand 2 Vervangende bouw krediet tbv nieuwbouw 4.408.248,00€       nvt 20.09 PO 00CU De Zilverlinde Melis Stokelaan 42 Vervangende bouw 2.148.000€      nee

Toelichting HPO 2020: Het HPO is opgesteld op basis van de huisvestingsplannen van de besturen zelf. De aangevraagde bedragen zijn getoetst aan de uitgangspunten voor huisvesting, te weten de normbedragen 2020, met een aanvulling van 16,5% voor 

duurzaamheidsmaatregelen en gemeentelijke eisen. Waar mogelijk is het door het schoolbestuur aangevraagde bedrag aangehouden. Hierdoor zijn soms lichte afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde  norm of ten opzichte van de overige aanvragen aanwezig. Uitgangspunt 

van alle toekenningen met uitzondering van onderhoudsvragen is dat het krediet bij doordecentralisatie wordt toegevoegd aan de over te nemen boekwaarde van de school.  

De Kroevendonk heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een IKC bestaande uit de school en gymzaal voor 400 leerlingen. Bij  het 

vaststellen van het krediet is rekening gehouden met het huidig leerlingaantal van 350 leerlingen, een gymzaal en voorberiedingskrediet van 8%. 

Het aangevraagde investeringskrediet is gebaseerd op de normbedragen voor investering 2020, inclusief een een duurzaamheidstoeslag van 

16,5% conform duurzaamheidsbeleid gemeente Roosendaal (frisse scholen Klasse B + GPR score gemiddeld 7,5 conform Convenant Duurzaam 

Bouwen). De investeringsbedragen zijn exclusief kosten voor sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting, de werkelijke kosten hiervoor dienen 

per project nader onderzocht te worden.  Er wordt gekozen voor een uitkering in één bedrag omdat SPCO reeds is gestart met de 

voorbereidingen, maar deze, vooruitlopend op de doordecentralisatie zelf heeft gefinancierd. Basis van de toekenning is dat het krediet wordt 

geactiveerd bij de boekwaarde van de school, en bij doordecentralisatie te allen tijde volledig wordt overgenomen door het schoolbestuur. 

De dakranden en -trim van de gymzaal zijn aan het einde van de levensduur en dienen vervangen te worden. Voorstel is deze gelijktijdig te vervangen. 

De bestrating, riolering en buitenkolken  van de gymzaal, formeel toegevoegd aan de Watermolen, zijn aan het einde van de levensduur en dienen vervangen te worden. Voorstel is deze gelijktijdig te 

vervangen. 

Door KPO is een aanvraag ongediend voor een wijkbrede aanpak voor Brugerghout Centrum. Hierbij is een gezamenlijke aanvraag ingediend voor de drie sscholen Jeroen Bosch, Fatima e, 

Josephschool. Omdat het HPO 2020 een ander karakter heeft (vooruitlopend op voorgenomen doordecentralisatie) is deze later aangepast naar alleen de Jeroen Bosch-school.  In het kader van de 

ontwikkeling van Groot Mariadal worden door Gemeente, BVR en KPO gezamenlijke plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van de Jeroen Bosch.  De oorspronkelijke aanvraag wordt daarmee 

gedeeltelijk toegekend. In 2019 is voor deze aanvraag reeds een voorbereidingskrediet toegekend, inmiddels is KPO zodanog gevorderd in de voorbereiding dat het bouwkrediet wordt aangevraagd. 

Het aangevraagde investeringskrediet is gebaseerd op de normbedragen voor investering 2020, inclusief een een duurzaamheidstoeslag van 16,5% conform duurzaamheidsbeleid gemeente 

Roosendaal (frisse scholen Klasse B + GPR score gemiddeld 7,5 conform Convenant Duurzaam Bouwen) en de lange termijn prognose van 2018  incl gevolgen islamitisch ow (367 leerlingen, 2494m2 

BVO) De investeringsbedragen zijn exclusief investeringen in IKC-meters en gymzalen, sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting, de werkelijke kosten hiervoor dienen per project nader onderzocht 

te worden. Basis van de toekenning is dat het krediet wordt geactiveerd bij de boekwaarde van de school, en bij doordecentralisatie te allen tijde volledig wordt overgenomen door het schoolbestuur.  

Naast de bouw van het gedeelte voor onderwijs en gymzaal wordt door de Kroevendonk een aanvullend krediet aangevraagd voor 517 m2 die 

wordt verhuurd aan kinderopvang en stichting Wij Samen voor IKC en inclusief onderwijs. Hiervoor wordt een aavvullend krediet beschikbaar 

gesteld  realisatie van ruimte voor geïntegreerde kinderdagopvang. Basis van de toekenning is dat het krediet wordt geactiveerd bij de 

boekwaarde van de school, en bij doordecentralisatie te allen tijde volledig wordt overgenomen door het schoolbestuur.  

De Rietgoor is in 2019 reeds gedeeltelijk verbouwd, in 2020 wordt dit verder uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is asbest aangetroffen in het gebouw dat moet worden verwijderd. 

Het pand aan de melis Stokelaan is ernstig verouderd. Stichting Pallas wil de locatie graag behouden en ingrijpend renoveren/vernieuwbouwen. 

De school verwacht groei en vraagt op basis daarvan krediet  aan voor vernieuwbouw van het huidige pand. Dit krediet wordt toegekend op basis 

van de normvergoeding 2020, inclusief 8% voorbereidingskrediet. Er wordt gekozen voor een uitkering in één bedrag omdat SPCO reeds is 

gestart met de voorbereidingen, maar deze, vooruitlopend op de doordecentralisatie zelf heeft gefinancierd. Basis van de toekenning is dat het 

krediet wordt geactiveerd bij de boekwaarde van de school, en bij doordecentralisatie te allen tijde volledig wordt overgenomen door het 

schoolbestuur.  

Het gebouw van Ziezo is verouderd en dient vervangen te worden. Hiervoor is in 2019 een voorbereidend krediet toegekend,  inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en wordt het bouwkrediet 

aangevraagd, de uitvoering zal in de zomer van 2020 worden gestart. In de toekenning is het aangevraagde bedrag gecorrigeerd naar de normbedragen van 2020. Het aangevraagde 

investeringskrediet is gebaseerd op de normbedragen voor investering 2020, inclusief een een duurzaamheidstoeslag van 16,5% conform duurzaamheidsbeleid gemeente Roosendaal (frisse scholen 

Klasse B + GPR score gemiddeld 7,5 conform Convenant Duurzaam Bouwen) en de lange termijn prognose van 2018  incl gevolgen islamitisch ow (299 leerlingen, 1704m2 BVO)  De 

investeringsbedragen zijn exclusief investeringen in IKC-meters en gymzalen, sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting, de werkelijke kosten hiervoor dienen per project nader onderzocht te 

worden. Basis van de toekenning is dat het krediet wordt geactiveerd bij de boekwaarde van de school en bij doordecentralisatie te allen tijde volledig wordt overgenomen door het schoolbestuur.

Schoolbestuur: SOBWB

Bij de bouw van de Rietgoor is een krediet aangevraagd, warbij geen rekening was gehouden met een luchtbehandelingsinstallatie die benodigd blijkt bij het nieuew gebruik van de school. De 

luchtbehandelingsinstallatie is voorwaarde voor het behalen van kwaliteitsniveau frisse scholen B. 

 HPO 2020


