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Raadsmededeling 

Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: H. Hermans, S. Scheepstra, H. Smits 
Onderwerp Huisvesting basisschool de Kroevendonk 
Bijlage: geen 

Inleiding 

Naar aanleiding van het gepresenteerde Strategisch Huisvestingplan primair en speciaal ondenwijs 2014 - 2020 
heeft basisschool De Kroevendonk de huisvestingsproblematiek op basisschool De Kroevendonk en als gevolg 
daarvan op basisschool De Gezellehoek in de beeldvormende raadsvergadering van 2 oktober 2013 onder u 
aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat in de raadsvergadering van 6 november 2013 het volgende 
amendement (3) is aangenomen: 
"Met dien verstande dat verbetering van huisvesting Kroevendonk in samenwerking met de Gezellehoek, 
Kinderdagverblijf Dotjes en Wijkhuis de Wieken als extra speerpunt wordt toegevoegd en waar nodig dit project 
door de gemeente wordt gesteund en gefaciliteerd." 

Doel 

Informeren over de huisvesting van basisscholen De Kroevendonk en De Gezellehoek. 

Informatie 

Afgelopen periode is in gezamenlijkheid gezocht naar passende oplossingen. Een gezamenlijke oplossing in 
huidig gebouwenbestand Dotjes, De Wieken, De Gezellehoek en De Kroevendonk bleek niet mogelijk. Ook het 
buurthuis kan onvoldoende ruimte beschikbaar stellen. 

De huisvestingproblematiek is de afgelopen periode verder toegenomen. De oorzaak hiervan is de toename van 
het aantal asielzoekerskinderen die worden opgevangen op basisschool De Gezellehoek. De Gezellehoek is in 
onze gemeente de aangewezen basisschool waar de taaivoorziening voor de asielzoekerskinderen is 
georganiseerd. 

De problematiek is van dien aard dat De Gezellehoek asielzoekerskinderen niet meer kan opvangen. De oplossing 
voor dit probleem is gevonden in De Gezellehoek zelf. De Gezellehoek heeft namelijk 2 klaslokalen die momenteel 
worden gebruikt door De Kroevendonk. De gemeente heeft per brief van 13 november 2014 de Kroevendonk 
verzocht om De Gezellehoek te verlaten. Dit met als doel om weer ruimte te creëren voor De Gezellehoek. Door 
dit verzoek heeft de Kroevendonk een huisvestingsprobleem. Binnen de wijk Kroeven - Langdonk is geen 
onderwijsruimte aanwezig om te komen tot een passende oplossing. 

Gelet op de urgentie heeft SPCO op basis van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting middels de zgn. 
spoedprocedure verzocht om uitbreiding van basisschool de Kroevendonk. In gezamenlijk overleg met de 
schoolbesturen van het SPCO (De Kroevendonk), OBO (De Gezellehoek) is besloten om tijdelijke lokalen te 
plaatsen bij basisschool De Kroevendonk. Door het plaatsen van tijdelijke lokalen is het huisvestingsprobleem voor 
zowel basisschool De Kroevendonk als De Gezellehoek opgelost. 

De Kroevendonk kan door de uitbreiding van de school met deze lokalen invulling geven aan de ambitie om een 
Integraal Kindcentrum (IKC) te organiseren. De Kroevendonk wil verdere samenwerking met de kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk om gevarieerd aanbod te creëren waarbij opvoeden en opgroeien centraal staan. 
Deze ambitie past binnen de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. De 
Kroevendonk zal deze pilot monitoren zodat deze pilot in de toekomst als mogelijk voorbeeld kan dienen voor 
andere scholen in de gemeente Roosendaal. 

In totaal worden er 4 tijdelijke lokalen geplaatst waarvan de gemeente er 3 bekostigd. De gemeente bekostigd 3 
lokalen omdat De Kroevendonk gebruik maakte van 2 lokalen in basisschool De Gezellehoek. Daarnaast mist De 
Kroevendonk momenteel een speellokaal omdat deze is omgebouwd tot een leslokaal. Door het bekostigen van 3 
tijdelijke lokalen beschikt De Kroevendonk over voldoende huisvesting. Gelet op de ambitie van De Kroevendonk 
om een IKC te ontwikkelen bekostigen zij zelf het 4"̂® lokaal voor peuterspeelzaalwerk. 



In gezamenlijk overleg met De Kroevendonk worden de tijdelijke lokalen voor de duur van 5 jaar geplaatst. In deze 
periode zullen de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen (oa. transitie jeugdzorg, passend onderwijs) duidelijk 
worden en kan invulling worden gegeven aan een structurele oplossing. Om geen desinvestering te doen voor de 
toekomst wordt dan nu gekozen voor een oplossing met tijdelijke lokalen. 

Het college heeft in de vergadering van 16 december 2014 besloten om voor de gevraagde voorziening voor 2015 
een budget ad € 97.405,-- beschikbaar te stellen voor basisschool De Kroevendonk. Na 2015 bedragen de kosten 
voor de tijdelijke lokalen jaarlijks € 29.948,--. De kosten voor deze voorziening worden financieel gedekt uit de 
bestemmingsreserve ondenwijshuisvesting. In de eerste bestuursrapportage 2015 legt het college verantwoording 
af over de budgettaire gevolgen middels een begrotingswijzing. 

Door het realiseren van deze voorziening wordt ook invulling gegeven aan het toegevoegde speerpunt om te 
komen tot een verbetering van de huisvesting van basisschool De Kroevendonk. Daarmee samenhangend wordt 
ook de huisvestingssituatie op basisschool De Gezellehoek opgelost. Daarnaast wordt er gestart met een pilot 
voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC). 

Vervolg (procedure) 

De Kroevendonk heeft toegezegd om de 2 lesloken op basisschool De Gezellehoek per 1 januari 2015 (tenjg) 
beschikbaar te stellen. Conform planning zal de uitbreiding van basisschool De Kroevendonk, met tijdelijke 
lokalen, eind februari 2015 zijn gerealiseerd. Om deze periode te overbnjggen heeft De Kroevendonk in overleg 
met personeel en de medezeggenschapsraad besloten om tijdelijk de personeelsruimten te gebruiken voor 
ondenwijs. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 

Hans Verbraak 
wethouder Onderwijs 


