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Geachte dames en heren, 

 

Graag informeren wij  u over de ontstane situatie rondom het beheer en gebruik van de sociaal 

maatschappelijke gebouwen in Petten. 

 

Wat is de situatie in Petten? 

In Petten zijn op dit moment twee centra voor sociaal maatschappelijke voorzieningen, de 

Multifunctionele Ruimte (MFR) en het Dorpsontmoetingspunt (DOP). 

Beide accommodaties worden beheerd door Stichting Exploitatie en Beheer Accommodaties 

Petten (SEBAP). 

SEBAP verhuurt de  ruimtes van de twee centra aan diverse verenigingen. Het DOP gebouw is 

voornamelijk een ontmoetingsplek voor de  doelgroep ouderen. 

 

Verschil van mening 

Het bestuur van het DOP heeft aangegeven dat het DOP-gebouw verbouwd moet worden om 

aan de vraag van de gebruikers  te kunnen voldoen. 

Door zowel het bestuur van SEBAP en DOP zijn plannen bij ons ingediend voor de renovatie van 

het DOP gebouw. Als gemeente hebben wij in overleg met beide partijen verzocht om samen 

tot één aanvraag te komen. 

Hierover is in 2020 veelvuldig overleg geweest tussen diverse partijen over de verschillende 

plannen die zijn gemaakt voor de renovatie van het DOP gebouw. 

Het is SEBAP en DOP echter niet gelukt om met elkaar tot één plan te komen. 

 

Hoe nu verder? 

Als gemeente  willen wij een oplossing realiseren om te komen tot een toekomstbestendige 

maatschappelijke voorziening(en) welk zoveel mogelijk wordt gedragen door de inwoners van 

Petten. Daarom gaan wij het participatieproces zo breed mogelijk inzetten. Dit betekend dat wij 

de betrokken partijen, wij ook de inwoners van Petten gaan betrekken bij dit onderwerp. Hierbij 

gaan wij gebruik maken van het platform participatie samen.schagen.nl 

 

Begin februari 2021 zullen we het proces rond dit vraagstuk bespreken met de klankbordgroep 

Sociaal Domein. 

 

Ter informatie hebben wij het plan van aanpak en de planning bijgevoegd. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouders, 

 

Joke Kruit en Sigge van der Veek 

Raadsinformatiememo 


