
Gemeente 

R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: 10 juni 2015 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: 
Onderwerp: Locatiebesluit gezamenlijke huisvesting scholen De Fakkel en De Sponder en jeugdzorg Juzt. 
Bijlage: 

Inleiding 
Middels raadsmededeling 62B-2014 bent u in december 2014 geïnformeerd dat het college afziet van 
gezamenlijke huisvesting van speciaal ondenwijs De Fakkel en speciaal basisondenwijs De Sponder met Juzt in het 
door AlleeWonen te realiseren JZOC op het Zuidoostkwartier en haar besluit dat zij de locaties Van Goghlaan 8 
(huidige locatie De Fakkel) en Kadeplein 4 (het voormalige Essentgebouw) heeft vastgesteld als mogelijke locaties 
voor de gezamenlijke huisvesting van beide scholen en Juzt. 

In haar vergadering van 09 juni jl heeft het college de definitieve locatie vastgesteld. 

Doel 
Uw raad te informeren over de definitieve locatie en het vervolgproces voor herhuisvesting van speciaal 
basisondenwijs De Sponder en speciaal ondenwijs De Fakkel in combinatie met Juzt. 

Informatie 
Het college heeft in haar vergadering van 09 juni jl de locatie Van Goghlaan 8 vastgesteld als de locatie waar de 
scholen De Fakkel en de Sponder, i.c.m. met Juzt zullen worden gehuisvest. 

Deze locatie heeft de voorkeur boven de locatie Kadeplein 4 omdat de locatie voldoet aan de gestelde 
randvoorwaarden. De locatie is geschikt voor huisvesting van het programma, is goed bereikbaar voor 
taxi(bus)ven/oer, kan snel beschikbaar komen en het bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden en hoeft 
niet te worden aangepast. Daarmee heeft deze locatie ook unaniem draagvlak bij de betrokken partners Driespan 
(Fakkel), KPO (Sponder) en Juzt. 

Deze samenwerkende partners willen hun samenwerking in speciaal ondenwijs en jeugdhulp aan jonge kinderen 
van O tot 12 jaar en hun gezinnen vorm geven in een jeugdzorgondenwijscentrum. Hier bieden zij afgestemde 
kennis en expertise op het gebied leer- en ontwikkelingsproblemen en/of een verstandelijke beperking bij kinderen, 
voor wie de complexe hulpvraag niet binnen de voorliggende voorzieningen beantwoord kan worden. Het 
jeugdzorgondenwijscentrum biedt dan een professionele omgeving met ondenwijs, diagnostiek en behandeling, 
waarbinnen de vraag van ouders en kind het uitgangspunt is. 

De gemeente is hierin partij vanuit haar zorgplicht voor het ondenwijs. De gemeente draagt zorg voor adequate 
ondenwijshuisvesting en vanuit die verantwoordelijkheid voorziet zij in ven/angende huisvesting. De huidige 
locaties van beide scholen zijn immers ernstig verouderd en reeds geruime tijd in beeld voor ven/anging. Deze 
noodzaak is reeds jaren geleden beleidsmatig afgehecht en in 2013 nogmaals door uw raad bekrachtigd door 
vaststelling van het strategisch huisvestingsplan primair en speciaal ondenwijs en de daarin opgenomen 
speerpunten. Inzet is nu één gezamenlijke huisvesting voor het speciaal ondenwijs, waarin zowel De Fakkel als de 
beide Spondertocaties worden gehuisvest. Daarnaast wil het college de wens faciliteren van KPO, Driespan en 
Juzt om samen te werken aan een expertisecentrum. Hierover zullen wij met Juzt nadere afspraken maken om te 
komen tot een grondverkoop aan Juzt, waarop zij voor eigen rekening en risico een zorggebouw realiseert. Op 
deze wijze kunnen de drie partners op 1 locatie worden gehuisvest, maar zijn zij zij qua realisatieproces niet van 
elkaar afhankelijk. 

Middels het raadsvoorstel voor het Huisvesting Programma Ondenwijs 2016 (HPO, raadsvergadering december 
2015) zal het college u voorstellen het benodigde realisatiekrediet beschikbaar te stellen. 

Vooruitlopend daarop heeft het college besloten een voorbereidingskrediet te beschikbaar te stellen. Hierdoor kan 
het ontwerpproces worden opgestart en kunnen voorbereidingen worden getroffen voor de sloop van het 



bestaande schoolgebouw aan de Van Goghlaan 8. Om deze locatie beschikbaar te krijgen voor sloop hebben 
Driespan, KPO en gemeente de handen ineen geslagen: Er zullen drie 3 tijdelijke lokalen worden geplaatst bij De 
Sponder, locatie Flaviadonk waardoor KPO alle Sponderteerlingen en personeel op deze locatie kan huisvesten. 
Hiermee komt de locatie Voorstraat beschikbaar, waarin De Fakkel gedurende de voorbereiding en 
uitvoeringsperiode van de nieuwbouw kan worden gehuisvest. In overleg met de scholen wordt gekeken wanneer 
deze verhuizingen kunnen plaatsvinden. 

Het college zal het bouwheerschap van de nieuwe locatie op zich nemen, dit op verzoek van de beide 
schoolbesturen. 

Vervolg (procedure) 
Middels het raadsvoorstel voor het Huisvesting Programma Ondenwijs 2016 (HPO2016, raadsvergadering 
december 2015) zal uw raad worden gevraagd het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 


