
Besluit

Vergadering van 20 juli 2021

Accommodaties in Petten

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

besluit

1. Het college stelt de volgende uitgangspunten vast waarbinnen de toekomstbestendige gebouwelijke invulling 
van de sociaal maatschappelijke ontmoetingsfunctie in Petten en het daarmee samenhangende vraagstuk voor 
een toekomstbestendige beheer en exploitatie wordt vormgegeven, te weten:

1. Het college wil in Petten een of meerdere maatschappelijke ruimtes waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten, o.a. in de vorm van een zogenoemde huiskamer of ontmoetingsruimte. Daarbij wordt 
gekeken naar bestaande en mogelijk nieuwe activiteiten en wat dit betekent voor de 
ruimtevraag;

2. Het bepalen van waar deze ruimte c.q. ruimtes gesitueerd moeten worden is locatie 
onafhankelijk;

3. Het college bestempelt de MFR als hoofdaccommodatie voor de sociaal-maatschappelijke 
ontmoetingsactiviteiten in Petten;

4. Het college gaat vooralsnog uit van een kleine(re) verbouwing van het DOP-gebouw;
5. De locatie(s) die voor activiteiten in Petten beschikbaar zijn moeten in staat zijn een gezonde 

exploitatie te voeren;
6. Voor her realiseren van de toekomstbestendige gebouwelijke invulling van de sociaal 

maatschappelijke ontmoetingsfunctie is er een maximumbudget van € 300.000 beschikbaar. Dit is 
voor zowel dat bouw- als de aanvullende kosten, zoals voorbereiding- en plankosten;

7. Er moet voldoende draagvlak zijn bij de verschillende betrokken partijen en gebruikers voor de 
locaties en de activiteiten die daar worden uitgevoerd;

8. De bestuursleden en haar vrijwilligers of de besturen die het beheer en de exploitatie en die de 
activiteiten organiseren geven hun akkoord/commitment aan de wijze van organisatie en 
uitvoering;

9. De wethouder Samenleving is coördinerend portefeuillehouder.
 Het college geeft de directie opdracht met de betrokken partijen in gesprek te gaan en te komen tot een 

voorstel voor invulling van deze sociaal maatschappelijke ontmoetingsfunctie incl. het beheer en 
exploitatie daarvan.

Aldus besloten in de vergadering van 20 juli 2021.

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,


