
 
 

  
 
 
De gewijzigde motie 11 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 
21, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en D66) en 4 stemmen tegen (CDA en 
Wezenbeek) aangenomen. 

 
 

MOTIE 11 
Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 

 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 22 juli 2021, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Kadernota 2022’; 
 
 
Constaterende dat: 

• Het meest recente Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020 van de 
gemeente Roosendaal geen betrekking meer heeft op het lopende en aankomende jaar; 

• Het proces om te komen tot doordecentralisatie van de huisvesting van het primair onderwijs 
nog geen conclusie kent; 

 
 
Overwegende dat: 

• Een Huisvestingsprogramma Onderwijs 2021 of 2022 bij verdere verlenging of afbreken van de 
onderhandelingen aangaande doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting noodzakelijk kan 
worden; 

• Het vorig jaar afgelopen Strategisch huisvestingsplan tot nu toe het kader vormde waaraan 
aanvragen in het jaarlijks HPO getoetst werden; 

 
 
Van mening zijnde dat: 

• Aanvragen in het kader van een HPO gezien de beperkte middelen zorgvuldig afgewogen dienen 
te worden op grond van helder geformuleerde en vastgestelde criteria; 

• Aanvragen alleen naar behoren ingediend kunnen worden wanneer de toetsingscriteria vooraf 
zijn vastgesteld; 

• Een actueel Strategisch huisvestingsplan de kaders biedt die noodzakelijk zijn om op deugdelijke 
wijze een eventueel noodzakelijk HPO 2021 of HPO 2022 op te stellen; 

 
 
Draagt het college op: 
1. Een Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs op te stellen voor zowel het 

lopend als aankomend jaar; 
2. Indien het proces om te komen tot doordecentralisatie van huisvesting primair onderwijs niet 

voor 1 oktober 2021 heeft geleid tot een voorstel tot doordecentralisatie; een meerjarig 
Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs aan de raad aan te bieden voor 1 
december 2021; 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 



 
Namens, 
 
D66, Harm Emmen 
GroenLinks, Annette Gepkens 
PvdA, Michael Yap 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
 


