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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Aan de raad wordt voorgesteld ten behoeve van doordecentralisatie onderwijshuisvesting voor het Voortgezet Onderwijs
een zienswijze te geven op de overeenkomsten en in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging opdat de
schoolbesturen per 1 januari 2017 in staat worden gesteld duurzame en toekomstbestendige huisvesting te realiseren
voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Roosendaal.

Wij stellen u voor:
Het college vraagt de raad:
1) In te stemmen met doordecentralisatie onderwijshuisvesting voor het Voortgezet Onderwijs per 1 januari 2017.
2) In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging op basis van de volgende elementen:
a) Een jaarlijkse vergoeding van €377 per leerling, conform de werkwijze beschreven in de concept-overeenkomsten
b) Afboeking boekwaarde gebouwen ( 20%) : 6.881.666 ten laste van de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting;
c)

Afboeking boekwaarde 1e inrichting ( € 633.581) ten laste van de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

d) Een kwaliteitsimpuls van in totaal €2.800.000 toe te kennen aan OMO ten behoeve van nieuwbouw, gedekt uit de
Algemene Reserve;
e) De kosten van sloop, bouwrijp maken en tijdelijke huisvesting voor het eerste huisvestingsplan van OMO, in
totaal maximaal € 1.300.000, worden gedekt uit de Algemene Reserve;
f) Aan SOVOR wordt 3500 m2 grond aan de Takspui om niet overgedragen voor nieuwbouw van de dislocatie van het
JTC. De rentelasten hiervan zijn jaarlijks €12760 en komen ten laste van de begroting van de Gemeente Roosendaal;
3) een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de concept-overeenkomsten met de Vereniging OMO en
SOVOR en de aan deze organisaties te verstrekken gemeentegaranties van:
a) een bedrag van maximaal €14.700.000 miljoen voor de 2 leningen die Stichting Openbaar Onderwijs Roosendaal
aantrekt bij de Waterschapsbank N.V. te Den Haag met een looptijd van 35 en 40 jaar lineair aflopend. De garantie
wordt, na besluitvorming door de gemeente, op het moment van accepteren van de offerte van de Waterschapsbank
N.V. door Stichting Openbaar Onderwijs Roosendaal van kracht;
b) een bedrag van maximaal €42.000.000 miljoen voor de lening die Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs aantrekt via
schatkistbankieren bij de Staat der Nederlanden met een looptijd van 30 jaar lineair aflopend. De garantie wordt, na
besluitvorming door de gemeente, op het moment van accepteren van de offerte van de Staat der Nederlanden door
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs van kracht.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal
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De burgemeester

R. Kleijnen

mr. J.M.L. Niederer

