
 
  Raadsbesluit 

 
 
 

 
 

Datum raadsvergadering: 23 december 2021 Agenda nr.: 6c 

Portefeuillehouder(s): Wethouder van Ginderen Registratiecode: 474522/2021-74 

Onderwerp: HPO 2020 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 16 december 2021. 
 
Besluit: 
 
1.    Het voteren van de volgende onderhoudsbudgetten voor onderhoud aan scholen van KPO: 
4.1.1   €    6.060 voor het vervangen van dakranden en -trimmen aan de gymzaal Vondellaan 42 
4.1.2   €  16.448 voor het vervangen van bestrating, riolering en kolken rondom de gymzaal Rodenbachlaan 
3;         
Het voteren van de volgende kredieten: 
2.    € 190.353 ten behoeve van de Rietgoor (BergOp) aan de Hoveniersberg 37 in Roosendaal: 
  4.1.3.1   € 140.000 voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie en 
  4.1.3.2   €  50.353 voor het verwijderen van asbest; 
3.   4.1.4      € 4.408.248 te voteren als maximum voor nieuwbouw van basisschool Ziezo aan ’t Zand 2;                    
4.     4.2         € 527.347 te voteren als indexatie op het oorspronkelijke budget, ad € 4.514.032, voor  vervangende 
nieuwbouw van basisschool Jeroen Bosch in Mariadal door KPO; 
5.     4.3          € 2.089.933 te voteren, op basis van 84 leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 623 m2 en de 
indexering, als maximum voor vervangende nieuwbouw/renovatie van basisschool Berkenveld aan de 
Herelsestraat 101 door KPO; 
6.    voor vervangende nieuwbouw van de KPO-basisscholen in de Roosendaalse wijk Kortendijk: de Cortendijck, 
Saffier en Klaverweide te voteren als maximum; 
       4.4.1       € 4.381.653 voor vervangende nieuwbouw van basisschool Klaverweide, op basis van 271 
leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 1563 m2 en de indexering; 
       4.4.2       € 2.002.165 voor vervangende nieuwbouw van basisschool Cortendijck, op basis van 77  leerlingen 
op teldatum 1 oktober 2021, 587 m2 en de indexering; 
       4.4.3       € 3.045.629 voor vervangende nieuwbouw van basisschool Saffier, op basis van 162 leerlingen op 
teldatum 1 oktober 2021, 1015 m2 en de indexering; 
7.    voor vervangende nieuwbouw van de KPO-basisscholen in de Roosendaalse wijken Kroeven/ Langdonk: De 
Watermolen, Vondel en het Talent te voteren als maximum; 
4.5.1        € 2.455.633 voor vervangende nieuwbouw van basisschool Talent, op basis van 114 
  leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 773 m2 en de indexering,; 
4.5.2        € 3.989.135 voor vervangende gezamenlijke nieuwbouw van basisschool Vondel, op basis van 239 
leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 1402 m2 en de indexering; 
4.5.3        € 2.002.165 voor vervangende nieuwbouw van basisschool Watermolen, op basis van 77 leerlingen op 
teldatum 1 oktober 2021, 587 m2 en de indexering; 
8.    4.6          € 776.844 te voteren als indexatie op het oorspronkelijke budget, ad € 6.649.698, voor vervangende 
nieuwbouw van SPCO school de Kroevendonk; 
9.    4.7           € 250.938 te voteren als indexatie op het oorspronkelijke budget, ad € 2.148.000,  voor vervangende 
nieuwbouw van basisschool de Zilverlinde; 
10. De lasten van € 135.065 voor 2022, € 495.239 voor 2023, € 720.348 voor 2024 en € 931.950 voor 2025 (daarna 
aflopend) te dekken uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. En de raad hiertoe bijgevoegde concept-
begrotingswijziging aan te bieden; 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 december 2021 . 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 


