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Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
Samenvatting: 
Aangezien de procedure m.b.t. de Doordecentralisatie Primair Onderwijs (DDC-PO is beëindigd, is besloten de 
aanvragen HPO 2022 in procedure te nemen. 
Met inachtneming van de procedure zoals bepaald in de Wet primair onderwijs (Wpo) en de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Roosendaal 2015 (Verordening) worden de ingediende aanvragen beoordeeld en beschikt. 
Aanvragen op basis van het HPO 2022 door schoolbesturen dienen op basis van de daarvoor geldende regelgeving in 
de Wpo en de Verordening te worden beoordeeld en afgewogen. Door de schoolbesturen zijn de, in de Verordening 
opgenomen, vormvereisten nageleefd zodat deze conform de in Wpo en de Verordening opgenomen procedure kunnen 
worden behandeld. 
Van belang hierbij is dat conform de geldende verordening voor de berekening van het toe te kennen budget het 
leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2021 is aangehouden. 
Daarnaast is voor de bepaling van de te verstrekken budgetten uitgegaan van de VNG normbedragen van november 
2020, verhoogd met een bouwkostencompensatie van 9,6% en een inflatiecorrectie van 1,9%. 
 
Wij stellen u voor: 
 1.    Het voteren van de volgende onderhoudsbudgetten voor onderhoud aan scholen van KPO: 
€ 45.545 te voteren voor onderhoud dak-afvoeren van basisschool t’ Kwadrant; 
€  4.905 te voteren voor onderhoud dakranden gymzaal basisschool de Vlindertuin; 
€ 15.112 te voteren voor onderhoud dakranden-valbeveiliging gymzaal basisschool de Water-molen; 
Het voteren van de volgende kredieten: 
2.     € 178.400 te voteren als voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool Baayaert in 
Wouw; 
3.    € 363.215 te voteren als voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw Mytylschool;    
4.    € 979.513 te voteren voor permanente uitbreiding SBO-school de Fakkel; 
5.     € 4.247.563 te voteren voor nieuwbouw van basisschool Fatima op basis van 260 leerlingen op teldatum 1 
oktober 2021, 1508 m2 en de indexering; 
6.     € 2.984.679 te voteren voor nieuwbouw van basisschool Joseph op basis van 157 leerlingen op teldatum 1 
oktober 2021, 990 m2 en de indexering; 
7.    € 219.075 te voteren als voorbereidingskrediet t.b.v.de vervangende nieuwbouw van basis-school de Appel 
op basis van 137 leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 890 m2 en de indexe-ring; 
8.    € 5.270.558 te voteren voor gedeeltelijke nieuwbouw van de OBO-school de Klimroos aan de Platinadijk 25; 
9.    € 534.150,- voor vernieuwbouw van basisschool De Gezellehoek, Rodenbachlaan 31 door OBO; 
10. De lasten van € 45.901 voor 2022, € 169.198 voor 2023, € 246.594 voor 2024 en € 319.346 voor 2025 (daarna 
aflopend) te dekken uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. 
11.  Bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 


