
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

19 november 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

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

Onderwerp: Huisvesting Programma Onderwijs 2016  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) vast. Thans ligt voor het HPO 
2016 (inclusief aanvullend HPO 2015). Op grond van het budgetrecht dient de raad de begroting te 
wijzigen. 
Wij stellen u voor: 

- De begroting 2015 en 2016 e.v. te wijzigen. 
 

Aanleiding   

Op grond van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting hebben wij het Huisvesting 
Programma Onderwijs 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 2016” (bijlage 1). Er zijn geen niet-gehonoreerde aanvragen.  
Voor de uit het HPO voortvloeiende kosten dient een krediet te worden gevoteerd en de begroting te 
worden gewijzigd. Nb. De herhuisvesting van de Sponder/ Fakkel zal op een later moment separaat ter 
besluitvorming worden aangeboden. 
 

Doel en evaluatie   

De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De ingediende 
aanvragen worden getoetst aan de onderwijswetten en de Verordening Voorzieningen 
Onderwijshuisvesting. Regelmatig wordt de stand van zaken van de onderwijshuisvesting met de 
schoolbesturen besproken. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

Het door ons college vastgestelde HPO 2016 (inclusief aanvullend HPO 2015) vergt een totaalbedrag 
van € 231.385 euro. Dit bedrag wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting (waarvan € 98.823 euro als investering). De lasten voor 2015 bedragen € 25.283 
euro. De lasten voor 2016 bedragen € 114.073 euro. De reserve biedt hiervoor voldoende ruimte. 
Omdat zowel het programma 2 (onderwijs) als programma 6 (algemene dekkingsmiddelen) worden 
aangepast, dient uw raad de begroting 2015 en 2016 e.v. te wijzigen. 

 
Communicatie    

Over de besluiten, die betrekking hebben op de aanvragen, heeft overleg plaatsgevonden met de 
schoolbesturen. 
 

 
 
 



 
 
Bijlagen   

1. Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 (inclusief aanvullend HPO 2015); 
2. Begrotingswijziging 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

19 november 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

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

Onderwerp: Huisvesting Programma Onderwijs 2016 

 
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.  (door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

- De begroting 2015 en 2016 e.v. te wijzigen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


