
Gemeente 

Roosendaal 
Datum: 3 ü JUNI 2015 ^r.: 

Raadsmededeling 

Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: H. Hermans, S. Scheepstra, H. Smits 
Onderwerp: Onderwijshuisvesting Jan Tinbergen College 
Bijlage: 

Inleiding 

Het aantal leerlingen op het Jan Tinbergen College (JTC) groeit al een aantal jaren. Het 
leeriingenaantal is gegroeid van 918 in 2004 naar 1474 in het schooljaar 2014 - 2015. Voor het 
schooljaar 2015 - 2016 heeft het JTC 348 nieuwe aanmeldingen. Het totaal aantal leeriingen op 1 
oktober 2015 wordt geprognosticeerd op 1520, dit zijn ongeveer 50 leeriingen meer dan op dit moment. 

Doel 

Informeren over de getroffen maatregelen met betrekking tot de onderwijshuisvesting van het Jan 
Tinbergen College 

Informatie 

Het is een wettelijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor voldoende en adequate 
huisvesting. Gelet op de toename van het aantal leeriingen met ingang van schooljaar 2015-2016 is er 
sprake van urgentie en heeft het JTC een spoedaanvraag ingediend voor aanvullende huisvesting. 

De verordening schrijft voor dat tijdelijke huisvesting en/of uitbreiding van bestaande bouw alleen kan 
als er in een straal van 2000 meter hemelsbreed er geen beschikbaar geschikt of geschikt te maken 
gebouw aanwezig is. Uit onderzoek is gebleken dat binnen deze straal er geen passend aanbod 
aanwezig is binnen de leegstandstaande (onderwijs)panden. 

Het college heeft daarom besloten de huidige huisvesting van het JTC uit te breiden met 2 tijdelijke 
lokalen en een tijdelijke uitbreiding van de aulacapaciteit aan de locatie Azaleastraat. 
Middels het raadsvoorstel voor het Huisvesting Programma Onderwijs 2016 (HPO, raadsvergadering 
december 2015) zal het college u voorstellen het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 

Het JTC blijft komende jaren (meer dan 15 jaar) behoefte houden aan extra huisvesting naast de 
hoofdlocatie aan de Burgemeester Schneiderlaan. De locatie aan de Azaleastraat is inmiddels ook te 
klein om de groei op te vangen, daarbij is deze locatie toe aan een renovatie. Op dit moment wordt in 
samenspraak met het JTC gezocht naar een structurele oplossing voor de huisvesting komende jaren. 
Naar verwachting zal deze oplossing gedurende het schooljaar 2015 - 2016 worden gevonden. Zodra 
deze structurele oplossing gevonden zal het college u hierover informeren. 



Vervolg (procedure) 

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

Zodra samen met JTC er een structurele oplossing is gevonden voor de huisvesting zal het college u hierover 
informeren. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosej^dail, 
Namens dezen. 

H^nè^erbraak 
mó\,jder Onderwijs hu is vesting 


