
=

= =

= =
 Raadsvoorstel 
= =

Datum raadsvergadering: 16 mei 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) vast. De aanvragen voor 
onderhoudsvoorzieningen zijn in het HPO 2012 niet opgenomen, maar worden meegenomen in een 
nog op te stellen Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP). Door stichting Katholiek Primair Onderwijs 
Roosendaal (KPO) is een aanvraag ingediend voor het vervangen van de dakbedekking en de 
boeiboorden bij basisschool de Stappen te Wouw. Gezien de ontstane onacceptabele situatie is sprake 
van urgentie en is het separaat beschikbaar stellen van middelen voor vervanging van het dak 
gewenst. Deze voorziening is opgenomen in het aanvullend Huisvesting Programma Onderwijs 2012. 
Op grond van het budgetrecht dient uw raad de begroting te wijzigen.  
 
Wij stellen u voor: 
1. Het benodigde krediet van € 400.000,-- beschikbaar te stellen en de begroting 2012 conform 
      bijbehorende begrotingswijziging te wijzigen.  
 

Aanleiding   
De gemeente stelt jaarlijks het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) vast. De aanvragen voor 
onderhoudsvoorzieningen zijn in het HPO 2012 niet opgenomen, maar worden meegenomen in een 
nog op te stellen Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP). Door stichting Katholiek Primair Onderwijs 
Roosendaal (KPO) is, gezien de urgente situatie, een aparte aanvraag ingediend voor het vervangen 
van de dakbedekking en de boeiboorden bij basisschool de Stappen te Wouw.  
 

Kader    
De toetsing van aanvragen vindt plaats op basis van de diverse onderwijswetten en de Verordening 
Voorzieningen Onderwijshuisvesting van de gemeente Roosendaal. 
 

Motivering / toelichting   
Het schoolgebouw van basisschool de Stappen kampt al een tijd met diverse daklekkages.  
Het uitvoeren van veelvuldige reparaties heeft niet geleid tot de oplossing van het probleem. Door de 
daklekkages ontstaat momenteel een ongezonde en onveilige leefomgeving voor de kinderen en 
betrokken medewerkers. Deze risico’s worden onderschreven in een rapport van de GGD.  
Gezien de urgente problemen is momenteel geen sprake van adequate huisvesting. Door een 
onafhankelijk adviesbureau is, op basis van een onderzoek naar de kwaliteit van het dak, geadviseerd 
om over te gaan tot gehele vervanging van het dak. Door het beschikbaar stellen van middelen, 
kunnen de ontstane risico’s worden verholpen. 
 

Doel en evaluatie   
De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Stichting 
Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) kan met de ontvangen middelen tot uitvoering van de 
werkzaamheden van het vervangen van het dak van basisschool de Stappen overgaan, zodat 
adequate onderwijshuisvesting gewaarborgd is en de urgente situatie en ontstane risico’s worden 
weggenomen.  
 

Financiële aspecten en consequenties   
Het door ons college vastgestelde aanvullend Huisvestingsprogramma Onderwijs 2012 vergt een 
totaalbedrag van € 400.000 euro. Vooruitlopend op het raadsbesluit tot het beschikbaar stellen van het 
totale krediet heeft het college vanwege de urgentie besloten (op basis van artikel 6. van de financiële 
verordening) alvast een bedrag van € 250.000 euro beschikbaar te stellen. Als dekking van het totale 
krediet wordt een beroep gedaan op de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (9.980.235).  
 



 
Communicatie    
Over de aanvraag voor het vervangen van de dakbedekking en boeiboorden bij basisschool de 
Stappen heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het schoolbestuur van KPO, Dyade en 
Kober groep.  
 

Bijlagen   
1. Rapport BDA advies  
2. Rapport GGD  
3. Begrotingswijziging 
4. Reactie op brief oudercommissie kinderopvang en bso Dommel 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 9 mei 2012. 
 
Besluit: 
 
1.   Het benodigde krediet van € 400.000 euro beschikbaar te stellen en de begroting 2012 conform 
      bijbehorende begrotingswijziging te wijzigen.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


