
 

  Raadsvoorstel 
 
 
 

 
 

 

Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder van Ginderen  Registratiecode: /222062 

Onderwerp: HPO 2020 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Het HPO is vastgesteld door het college, het is echter aan de raad om de bijbehorende kredieten te voteren, die 
benodigd zijn om het HPO te realiseren. In dit voorstel worden de gevraagde kredieten voor vervangende bouw bij Ziezo, 
de Kroevendonk, de Zilverlinde en de Jeroen Bosch nader toegelicht. 
 
Wij stellen u voor: 
Het college verzoekt de raad in te stemmen met: 
1.     Het voteren van de volgende onderhoudsbudgetten voor buitenonderhoud aan gymnastieklokalen van KPO: 
1.1  € 6.060 voor het vervangen van dakranden en -trimmen aan de gymzaal Vondellaan 42 en 
1.2  € 16.448 voor het vervangen van bestrating, riolering en kolken rondom de gymzaal aan de Rodenbachlaan 3; 
2.     € 4.514.031 als krediet te voteren voor vervangende nieuwbouw voor de KPO-basisschool Jeroen Bosch; 
3.     In aanvulling op het HPO 2019 € 190.353 beschikbaar te stellen aan SOBWB ten behoeve van de Rietgoor aan de 
Hoveniersberg 37 in Roosendaal: 
3.1  € 140.000 voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie en 
3.2  € 50.353 voor het verwijderen van asbest; 
4.     € 4.408.248 te voteren als maximum voor nieuwbouw van basisschool Ziezo aan ’t Zand 2 door SOBWB; 
5.     € 2.148.000 te voteren als maximum voor renovatie van basisschool de Zilverlinde aan de Melis Stokelaan 42 door 
Stichting Pallas; 
6.     De volgende kredieten beschikbaar te stellen aan SPCO voor een Integraal Kindcentrum bij basisschool de 
Kroevendonk: 
6.1  € 6.649.698 als maximum voor nieuwbouw van een basisschool met gymzaal Kroevendonk aan de Langdonk 39 en 
6.2  € 1.337.479 voor de realisatie van ruimte voor geïntegreerde kinderdagopvang; 
7.     De lasten van: 
7.1   Beslispunt 2 t/m 6.1 (€ 336.616 voor 2020 en € 628.216 voor 2021 en volgende jaren) te dekken uit de 
Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting en 
7.2   Beslispunt 6.2 te dekken uit het product Kinderopvang (EE65000); 
8.     Het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal 
 
De secretaris,      De burgemeester 
drs. E. Franken      J.M. van Midden 
 


