Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gehonoreerde aanvragen
Jaar: 2019
Schoolbestuur: OBO-WBR
Nr.
19.17

Soort
PO

BRIN

School
De Rietgoor

Adres

Voorziening
vervangende bouw

Omschrijving
Renoverende nieuwbouw

Raming
Schouw
€ 1.237.270 nee

OBO-WBR heeft besloten de Rietgoor te verplaatsen van de huidige locatie aan de Heulberg naar een meer beschut en in het groen gelegen locatie
aan de Hoveniersberg. Hierbij is een kostenberekening gemaakt voor het geschikt maken van de locatie voor de komende 40 jaar. Uitgegaan wordt
van de normvergoeding voor vervangende bouw (€1.715.928,82), verminderd met de huidige boekwaarde (478.713,00). Op deze manier wordt de
normvergoeding ingezet voor het zo duurzaam mogelijk realisteren van een school, geschikt voor de Rietgoor in de komende 40 jaar. 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.
19.18

PO

De Singel

Herstel constructiefout Vervangen
luchtbehandelingsinstallatie

€ 135.000 n.v.t.

De luchtbehandelingsinstallatie is waarschijnlijk gebouwd volgens het oude bouwbesluit 2003, maar de concentraties CO2 in de klaslokalen zijn
ruimschoots hoger dan de norm van frisse scholen klasse B, die gehanteerd wordt als referentie voor de gemeente Roosendaal. De huidige installatie
haalt een theoretisch maximale waarde van minder dan de helft van wat nodig is (4.770 m3 van 11.400 m3). Om te voelden aan de norm is een
ingrijpende herziening van de installatie nodig. Hiervoor zijn verschillende scenario's doorgerekend, variërend van volledige vervanging (kosten 170.000
ingrijpende verbouwing) tot aanpassen huidige installatie met WTW-units (kostenraming 135.000, geen ingrijpende verbouwing). 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: SPCO
19.19

PO

Eerste inrichting

Extra groep schooljaar 19/20

€ 13.636 nee

De Kroevendonk breidt uit, waardoor met ingang van schooljaar 2019/2020 de school een extra 15e groep erbij krijgt. Hiervoor is op basis van een
spoedaanvraag eerste inrichting aangevraagd, conform de verordening. 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: SIPO
19.20

PO

Islamitische School
Heulberg

Eerste inrichting nieuweEerste
schoolinrichting t.b.v. 4 groepen

19.21

PO

Islamitische School
Heulberg

In gebruik nemen bestaande
Renovatie
voorziening
gebouw t.b.v. nieuw gebruik € 187.553 nee

€ 112.448 nee

SIPO start in september 2019 met een nieuwe school in Roosendaal. Deze school zal worden gevestigd in een bestaande locatie, nu nog in gebruik bij
de Rietgoor. Na verhuizing van de Rietgoor wordt de locatie in orde gemaakt, hiervoor is een globale begroting opgesteld door SIPO. Als
investeringsplafond wordt een bedrag van € 300.000 gevraagd. Hiervan is 112.448 voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor 4 groepen
(conform verordening). 187.553 is bestemd voor werkzaamheden aan gebouw en terrein en voor duurzaamheidsmaatregelen.
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