
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Operationele beheerthema’s in MFA Muzerijk 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 66100400 / 38033 

 

 

Structureel 

 

 

 

 

Investeringsbedrag  

Afschrijvingstermijn  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,6%) -  -  -  -  



 

 

Overige) exploitatielasten 42,35    

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 42,35    

-  

Algemene toelichting 

 
In Muzerijk spelen een aantal thema’s gerelateerd aan het 
gebouw, de routing in het gebouw en het beheer. Hiervoor 
is nader onderzoek nodig met behulp van externe expertise 
waarvoor we dit budget aanvragen.  
Het betreft de volgende thema’s: 
 

• We hebben te maken met een akoestisch probleem 
in de aula van de scholen. Hierdoor wordt de aula 
nu bijna niet gebruikt. Door dit op te lossen kan 
deze ruimte weer optimaal gebruikt worden, ook 
door de gebruikers van het Ontmoetingsplein. 
Daarnaast zijn er logistieke problemen door 
onhandige looproutes in het gebouw. In mei 2022 
heeft SORS architecten een plan gepresenteerd 
voor het oplossen van dit probleem. Dit plan is 
echter nog niet naar tevredenheid van de 

gebruikers. Het dient nader uitgewerkt te worden 
waarbij mogelijk ook huurcontracten aangepast 
moeten worden. Hiervoor is ondersteuning nodig 
vanuit SORS-architecten. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in co-financiering met basisschool Bedir 
en Basisschool Speleon.  

• In Muzerijk willen we af van het versturen van 
facturen over en weer tussen gebruikers. Hiervoor 
hebben we het SORS-model aangeschaft. Het 
model moet echter nog op maat gemaakt worden 
voor Muzerijk. Daarna kunnen we het invullen en 
vaststellen onder de gebruikers. Hiervoor is 
expertise van SORS nodig. Dit betreft een 
samenwerking met Kiem die het penvoerderschap 
naar alle waarschijnlijkheid op zich gaat nemen.  

• Vereenvoudigen eigendomssituatie  
Mogelijkheden onderzoeken of Kiem de m2 van het 

gehele kindcentrum over wil nemen en bepalen 
welke gevolgen dit heeft. Daarnaast onderzoeken 
of de eigendomssituatie van het ontmoetingsplein 
vereenvoudigd kan worden (van 3 naar 1 
eigenaar). Hierdoor kunnen sneller beslissingen 
genomen worden en kunnen we efficiënter werken 
wat ten goede komt aan de gebruikers en 
bezoekers van Muzerijk.  

 
 
 
 
 



 

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit het 
bestuursakkoord, uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma: 
 

• De dorpshuizen en multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) worden optimaal benut 
voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. 
Betaalde en onbetaalde professionals en 
vrijwilligers werken er samen in activiteiten, 
waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in 
deze gebouwen. 

 

 

 

 


