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Op 1 september 2021 heeft Stichting Trias aangegeven het beheer en exploitatie van de dorpshuizen en 
de coördinatie en beheer van de belbus per 1 januari 2022 te beëindigen. 
 
Na onderhandeling over een allesomvattende deal voor de overname van de dorpshuizen is hierover op 
11 november 2021 overeenstemming bereikt. Aankoop van Ons Dorpshuis en roerende goederen van 
dorpshuis De Pan, MFC De Ludinge en Ons Dorpshuis maken hier onderdeel van uit. 
 
Op 16 november jl. heeft het college besloten in te stemmen met de allesomvattende deal voor de 
beëindiging van de werkzaamheden van Stichting Trias voor het beheer en de exploitatie van de 
dorpshuizen voor een bedrag van € 297.751. Deze deal bestaat uit meerdere componenten. 
 
Daarnaast is ingestemd met een verschuiving binnen de begroting waarbij de exploitatie dorpshuizen met 
een bedrag van € 285.000 wordt uitgezet, en dit te dekken uit de vrijval subsidie Stichting Trias vanaf 
2022. 
 
Uw raad wordt gevraagd de hiervoor benodigde kredieten te verstrekken en de kapitaallasten hiervoor te  
dekken uit de vrijval subsidie Stichting Trias. Dit raadsbesluit wordt op 7 december 2021 aan u  
voorgelegd. 
 
Inmiddels heeft Trias, om moverende redenen, het verzoek ingediend om de betaalbaarstelling van de 
overeengekomen € 297.751 voor de allesomvattende deal, te verplaatsen naar 2021 in plaats van 2022.  
 
Dit wijze waarop dit wordt gefinancierd is als volgt: 
 
- De verschuiving binnen de begroting waarbij de exploitatie dorpshuizen wordt uitgezet wijzigt in een 

bedrag van bijna € 291.000 structureel vanaf 2022. Dit is nog steeds te dekken uit de vrijval subsidie 
Stichting Trias vanaf 2022. Uitgangspunt daarbij blijft dat personeel vanaf 1 januari 2022 in dienst 
treedt.  
 
Dit past binnen de begroting 2021-2022.  
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- Doordat een aantal zaken eerder worden overgedragen vergt dit een aantal specifieke 
aandachtspunten vanuit het eigenaarschap van een gebouw (nutsvoorziening, e.d.). Deze zijn 
financieel lastig tot uitdrukking te brengen voor 2021, maar dit is als volgt op te lossen: 
 
Onderdeel van de deal zijn een aantal eenmalige vergoedingen en afrekeningen. Deze kennen per 
saldo voor de gemeente een voordelig resultaat van ongeveer € 25.000 dat nu in 2021 zal vallen. Dit 
kan als buffer dienen om de aandachtspunten rondom het eigenaarschap op te lossen.  
 
Ook dit leidt niet tot een uitzetting. 
 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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