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Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Verbraak  Registratiecode: /67550 

Onderwerp: Vervanging tijdelijke huisvesting OBS de Klimroos 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
In het voorjaar van 2016 is door het bestuur van OBO aangegeven dat de tijdelijke huisvesting van de Klimroos dringend 
aan vervanging toe is. De Klimroos huisvest momenteel 3 groepen in de nabijgelegen Cortendijckschool van KPO. Ook 
hier is de tijdelijke uitbouw van drie lokalen aan vervanging toe. De vervanging van de tijdelijke huisvesting kan niet 
langer worden uitgesteld, de staat van de huidige lokalen is hiervoor te slecht. 
 
In plaats van op beide locaties de tijdelijke huisvesting te vervangen wordt voorgesteld om alleen bij de Klimroos het 
aantal lokalen uit te breiden met een semi-permanente aanbouw van 6 lokalen. Zo kunnen beide scholen, de Klimroos 
en de Cortendijckschool, zich toekomstbestendig ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken is een investering nodig van € 
655.000,- ten behoeve van de verbouwing van de Klimroos en €68.380 voor het restant boekwaarde van de tijdelijke 
huisvesting bij de Cortendijckschool .  
 
 
Wij stellen u voor: 
1.  De huidige 3 semipermanente lokalen bij OBS De Klimroos te vervangen door 6 nieuwe en bij de Cortendijckschool 
de 3 huidige semipermanente lokalen te verwijderen 
 
2. Een herinrichting van de aanrijdroute naar de Klimroos aan de Platinadijk met een neerklapbare paal. Met de school 
wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de bediening van de neerklapbare paal en de inzet van een 
verkeersregelaar (gedurende de tijd dat de paal omlaag is) gewaarborgd is. 
 
3.    Het beschikbaar stellen van een krediet van € 723.380,00 
 
4.    De kapitaalslasten en eenmalige kosten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting 
 
5.    Vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.  
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
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