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Onderuverp: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Bijlage

lnleiding
ln 2014 is er met de schoolbesturen een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van (verdere)
doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Op basis van deze verkenning hebben de schoolbesturen
aangegeven verdere afspraken te willen met de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft het College
in april 2015 uitgangspunten vastgesteld voor verdere afspraken. Op basis van deze uitgangspunten
zijn er verdere gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben in het 4d"
kwartaal2015 aangegeven behoefte te hebben aan een concrete concept aanbieding.

Doel
Via deze raadsmededeling informeren wij u dat het College de schoolbesturen een concept aanbieding
heeft gedaan.

lnformatie
De concept aanbieding past binnen de vastgestelde financiële kaders zoals vastgesteld in de
kadernota 2016.

Deze concept aanbieding is een passend aanbod voor de schoolbesturen. Het stelt de schoolbesturen
in staat om in een cyclus van 40 jaar, op basis van de huidige prognoses en rekening houden met de
krimp, de huidige panden in aanmerking te laten komen voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en
vernieuwbouw. ln dit aanbod is ook rekening gehouden dat scholen bijvervangingsinvesteringen in
staat zijn te voldoen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities en maatregelen te treffen in het
kader van frisse scholen B.

Vervolg (procedure)
De concept aanbieding is inmiddels naar de schoolbesturen verzonden. De schoolbesturen worden in
de gelegenheid gesteld om in een periode van 3 maanden het aanbod te accepteren. Uiterlijk 29 juli
2016 verwachten wij van de schoolbesturen een principebesluit. Hierna zullen wij u over het vervolg
informeren. Uiteindelijk zal het voorstel om over te gaan tot definitieve doordecentralisatie middels een
raadsbesluit aan u worden voorgelegd. Dit zal gebeuren nadat wij tot overeenstemming zijn gekomen
met de schoolbesturen.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
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Wethouder Onde


