
•TV^ Gemeente iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii 
R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: f /HH' Nr: SSB'Zo/^ 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: 
Onderwerp: Verbrede samenwerking binnen Jeugd Zorg Ondenwijs Centmm (JZOC) 
Bijlage: 

Inleiding 
Op 06 november 2013 heeft uw raad het strategisch huisvestingsplan ondenwijs vastgesteld. Daarnaast bent u via 
de reguliere Planning en Control cyclus geïnformeerd over de voortgang van de dossiers De Sponder en De 
Fakkel / JZOC. 

Doe! 
Uw raad te informeren over de voortgang van speerpunten 1 en 2 uit het Strategisch Huisvestingsplan Ondenwijs, 
te weten: 
1. (her)huisvesting van speciaal ondenwijs de Fakkel 
2. (her)huisvesting speciaal basisondenwijs de Sponder 

Informatie 
De samenwerkende partners van het in ontwikkeling zijnde Jeugd Zorg Ondenwijs Centrum (JZOC) hebben deze 
week besloten de samenwerking te verbreden. Naast jeugdzorginstelling Juzt en school voor speciaal ondenwijs 
De Fakkel (Driespan), zal ook de school voor speciaal basisondenwijs De Sponder (Stg. KPO) gehuisvest worden 
in het nieuw te bouwen complex op het Zuidoostkwartier, naast het Jan Tinbergen College. 

Na een korte verkennende periode waarin de meenwaarde van de verbrede samenwerking is onderschreven en 
een globale ontwikkelingsstudie is uitgevoerd, hebben partijen - naast de scholen en Juzt ook AlleeWonen en de 
gemeente Roosendaal - de intentie uitgesproken om de samenwerking en het realisatieproces verder vorm te 
geven. In het Jeugdzorg Ondenwijscentrum willen De Sponder, de Fakkel en Juzt het speciaal onderwijs en de 
speciale jeugdhulp aan jonge kinderen van O tot 12 jaar en hun gezinnen huisvesten. Samen kunnen zij meer 
kennis bieden op het gebied leer en ontwikkelingsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door de 
samenwerking kan het kind en zijn gezin profiteren van een afgestemde omgeving waarin de voonwaarden voor 
een voorspoedig leren en opgroeien ruimschoots aanwezig zijn. 

Aanvankelijk was de huisvesting voor de beide Sponder locaties voorzien op de locatie Van Goghlaan 8, waar nu 
De Fakkel is gehuisvest. Stichting K.P.0. en de gemeente zagen beiden voordelen in een gecombineerde 
huisvesting met bovengenoemde partijen in het JZOC, dat door AlleeWonen wordt gerealiseerd. 

Vervolg (procedure) 
Na de zomen/akantie zullen de samenwerkingsafspraken tussen partijen nader worden vormgegeven. Vervolgens 
zal het ontwerp worden aangepast en zal na vergunningverlening naar venwactiting in de eerste helft van 2015 
worden gestart met de bouwwerkzaamheden. 

Met AlleeWonen moeten nieuwe financiële afspraken worden gemaakt over de realisatiekosten van het JZOC en 
de contracten tussen partijen. Een voorstel tot kredietverlening zal dit najaar aan uw raad ter besluitvorming 
worden voorgelegd. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Wethouder van.Ondenwijs 

J.A.M. Verbraak 


