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Op 13 september en 11 oktober jl. hebben wij u per brief geïnformeerd over de wijze waarop het college 
omgaat met de keuze van Trias om de werkzaamheden voor de dorpshuizen en de belbus per 1 januari 
2022 te beëindigen. Ten aanzien van de dorpshuizen het volgende. 
 
De afgelopen tijd hebben wij, gezamenlijk met Trias, ingezet op het bereiken van overeenstemming over 
een allesomvattende deal voor de overname van het beheer en exploitatie van dorpshuis De Pan, MFC 
De Ludinge en Ons Dorpshuis.  
 
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij op hier 11 november jl. overeenstemming over hebben 
bereikt met Stichting Trias. Onderdeel van de allesomvattende deal is het in dienst nemen van de 
beheerders die in dienst zijn bij Stichting Trias én de aankoop van Ons Dorpshuis door de gemeente 
Tynaarlo. Hierdoor blijven de dorpshuisvoorziening in de drie grote kernen behouden voor onze inwoners. 
 
De aankondiging van de beëindiging van de werkzaamheden van Stichting heeft veel teweeg gebracht in 
de gemeente Tynaarlo. Allereerst bij de beheerders en gebruikers van de dorpshuizen, maar ook in de 
rest van de gemeenschap en bij uw raad.  
 
In het belang van het personeel van Trias en in het belang van de gebruikers van de dorpshuizen, die al 
langere tijd in onzekerheid verkeren over de toekomst, zijn wij met Stichting Trias overeen gekomen hen 
zo spoedig mogelijk na besluitvormig door het college op 16 november 2021 te informeren.  
 
De communicatie op 16 november vindt plaats in drie stappen: 

1. Beheerders – tijdens een door Stichting Trias georganiseerde bijeenkomst 
2. Gebruikers dorpshuizen – middels een gezamenlijke brief Stichting Trias en gemeente 
3. Overig – middels (gezamenlijk) persbericht. 

 
U ontvangt deze brief op het moment dat de beheerders worden geïnformeerd tijdens de bijeenkomst, 
zodat u ook als eerste op de hoogte bent van deze ontwikkelingen. 
 
Bovenstaande is uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad en door de Raad van 
Toezicht van Stichting Vlechter, waar Stichting Trias onder valt. Dit wordt ook meegenomen in de 
communicatie. 
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Naast de overname van de dorpshuizen, zijn wij ook in gesprek over de continuering van de belbus Vries/ 
Zuidlaren. De gemeente ondersteunt de vorming van een vrijwilligersorganisatie die de exploitatie van de 
belbus overneemt vanaf 1 januari 2022. De formalisatie van de organisatie wordt eind november 
verwacht. Besluitvorming hierover volgt separaat. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit 
traject. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
 


