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Aanleiding 
 
Bij brief van 16 januari 2017 heeft Allee Wonen voorgesteld een perceel grond, gelegen aan Takspui, 
aan de gemeente te verkopen. 
Aanleiding voor dit verzoek c.q. voorstel is het feit, dat de eerder ter plaatse gedachte ontwikkeling 
van een Jeugd Zorg Onderwijs Centrum (JZOC) geen doorgang zal vinden. 
 
 
Beoogd effect 
Met de voorgestelde aankoop kan de gemeente medewerking verlenen aan de uitbreidingsplannen 
van het aangrenzende Jan Tinbergen college. Voor het overige perceelsgedeelte zal nog naar een 
passende invulling worden gezocht. 
 
Argumenten 
In 2009 heeft de gemeente met Allee Wonen de Realisatieovereenkomst Zuidoost kwartier gesloten, 
waarin onder was opgenomen de verkoop van een bouwterrein aan Allee Wonen ten behoeve van de 
ontwikkeling en realisering van een Jeugd Zorg Onderwijs Centrum aan Takspui.  
 
De ter plaatse gedachte ontwikkelingen zijn door  verschillende factoren niet gerealiseerd kunnen 
worden gerealiseerd. In het JZOC zouden de scholen speciaal onderwijs De Fakkel, speciaal 
basisonderwijs De Sponder en Juzt gezamenlijk worden gehuisvest. 
Reeds in 2014 is duidelijk  geworden dat het project financieel niet haalbaar was en dat Allee Wonen 
zich strikter wilde gaan richten op haar kerntaken: het voorzien in voldoende en goede sociale 
huurwoningen. 
 
Op 18 december 2014 heeft het college besloten de samenwerking met Allee Wonen met betrekking 
tot het JZOC te beëindigen en het JZOC ter plaatse niet verder in ontwikkeling te nemen. 
Daarmee is in feite de in de realisatieovereenkomst neergelegde inspanningsverplichting van de 
gemeente om het bestemmingsplan aan te passen ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling 
vervallen.  
 
Het terrein, waar het JZOC was voorzien, groot 6.445 m², is destijds aan Allee Wonen juridisch 
geleverd en daarmee is ook de verschuldigde koopsom door de gemeente ontvangen. 
Allee Wonen heeft voorgesteld de grond aan de gemeente terug te verkopen. 
  
Aankoop van het terrein door de gemeente past binnen de voorgenomen plannen van het Jan 
Tinbergen college om hun terrein uit te breiden met circa  3.500 m² . In het Strategisch 
Huisvestingsplan Jan Tinbergen college (zie bijlagen) is de uitbreiding van de JTC locatie nader 
onderbouwd. 
 
 
Kanttekeningen 
In de eerste plaats zal rekening moeten worden gehouden met de precieze plaatsing van het 
schoolgebouw. Daarbij dient een zekere afstand in acht te worden genomen en het is nog niet bekend 
of de school ook iets van buitenruimte wil gaan gebruiken voor school gerelateerde activiteiten. 
Voor een gedeelte van het aan te kopen perceel zal nog een passende invulling dienen te worden 
gezocht.  
 
De gemeente is –samen met Allee Wonen- bezig om invulling te geven aan de woonbestemming, die 
aan de overzijde van Takspui ligt (60 woningen) . Het perceel zal kunnen worden gebruik om die 
woningopgave makkelijker en beter in te passen en de nodige parkeervoorzieningen te realiseren.  
 
De door Allee Wonen destijds aan de gemeente betaalde omzetbelasting is door de gemeente 
afgedragen aan de Belastingdienst. Allee Wonen heeft de omzetbelasting echter niet kunnen 
terugvorderen aangezien zij in deze niet als ondernemer optreedt. Daarom heeft zij voorgesteld de 
volledige koopsom (incl BTW) onderdeel te laten zijn van de thans overeen te komen koopsom. 
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Financiën 
Voor de terugkoop van het terrein zal een bedrag benodigd zijn van € 1.187.000,-- (inclusief 
overdrachtskosten). Hiermee is in de begroting 2017 geen rekening gehouden.  
 
De structurele (rente-)lasten hiervan bedragen € 23.740 ( voor 2017 i.v.m. ½ jaar rente € 11.870) 
Op basis van het aandeel onderwijs/overig kan hiervan € 12.892 worden doorberekend aan de 
onderwijsbegroting en € 10.848 aan openbaar groen (voor 2017 resp. € 6.446 en € 5.424). 
Als dekking voor de toerekening aan openbaar groen wordt voorgesteld de “Bestemmingsreserve nog 
te bestemmen bedragen overschot begroting” 
De dekking van het aandeel onderwijs wordt voorlopig als stelpost meegenomen en nader uitgewerkt 
in het voorstel tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting 
 
Communicatie 
Allee Wonen zal van uw besluit in kennis worden gesteld, waarna de akte van levering kan worden 
gepasseerd. Met het bestuur van het JTC zal worden gecommuniceerd over de verdere afhandeling 
van hun uitbreidingsplannen en de daaraan gekoppelde grondoverdracht. 
 
 
Bijlagen 
1. Situatietekening aan te kopen terrein 
2. Strategisch Huisvestingsplan Jan Tinbergen College Roosendaal 
3. Ontwerpraadsvoorstel en –besluit 
4. Ontwerpbegrotingswijziging 
 


