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Raadsmededeling 

Nr.: 
het college van burgemeester en wethouders 
de raad van de gemeente Roosendaal 

Datum: 
Van: 
Aan: 
Kopie aan: H. Verbraak, C. van der Maat, E. Franken, H. Hermans, S. Elseman, H. Smits, M. van Vlimmeren, G. 

van Dijk. 
Onderwerp: Nieuwe koers huisvesting speciaal ondenwijs De Fakkel en speciaal basisondenwijs De Sponder. 
Bijlage: 

Inleiding 
Het college van B&W heeft in haar vergadering van 16 december jl besloten af te zien van gezamenlijke 
huisvesting van speciaal ondenwijs De Fakkel en speciaal basisondenwijs De Sponder met Juzt in het door 
AlieeWonen te realiseren Jeugdzorgondenwijscluster (JZOC) op het Zuidoostkwartier. Om toch op korte termijn te 
kunnen voorzien in adequate huisvesting voor beide scholen heeft zij de locaties Van Goghlaan 8 (de huidige 
locatie waar De Fakkel is gehuisvest) en het gebied rond het Kellebeekcollege (Zorgcampus) vastgesteld als 
mogelijke locaties voor gezamenlijke huisvesting van beide scholen en Juzt. Nader onderzoek moet uiterlijk 01 
maart 2015 uitwijzen welke van deze twee de definitieve locatie wordt voor de gezamenlijke huisvesting van deze 
partijen. 

Doel 
Uw raad te informeren over de gewijzigde plannen voor herhuisvesting van speciaal basisondenvijs De Sponder 
en speciaal ondenwijs De Fakkel in combinatie met Juzt. 

Informatie 
In juli 2014 bent u geïnformeerd over het voornemen om De Sponder samen met De Fakkel en Juzt te huisvesten 
in het door AlieeWonen te realiseren JZOC. De afgelopen maanden is met samenwerkende partijen onderzocht of 
dit financieel haalbaar was. We hebben moeten vaststellen dat het niet mogelijk is de scholen tegen acceptabele 
kosten te huisvesten in dit gebouw. Daarnaast hebben de parijen te kennen gegeven af te willen zien van realisatie 
van het JZOC. 

De bestuurders van Het Driespan (De Fakkel), KPO (De Sponder) en Juzt hebben aangegeven onverkort 
meenwaarde te zien in samenwerking en gezamenlijke huisvesting. Het college is dan ook verzocht hiermee bij de 
zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie rekening te houden. Op basis van dit uitgangspunt, in combinatie met 
de randvoonwaarden snelle realisatiemogelijkheden en goede bereikbaarheid, heeft het college twee voorlopige 
locaties vastgesteld. 

Vervolg (procedure) 
De komende twee maanden onderzoekt het college welke locatie de voorkeur geniet voor gezamenlijke 
huisvesting van Fakkel, Sponder en Juzt. Dit gebeurt in samenspraak met Het Driespan, KPO en Juzt. Uiterlijk 01 
maart 2015 zal hierover een besluit worden genomen. Ven/olgens zal uw raad worden gevraagd een krediet 
beschikbaar te stellen voor de herhuisvesting van De Sponder en De Fakkel. Daarnaast zal de samenwerking met 
AlieeWonen inzake het JZOC worden beëindigd. Hierover zullen wij uw raad nader informeren. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeejrji 

Hoogachtend, 
De Wethouder van Ondenwijs 

J.A.M. Verbraak 


