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Middels deze brief informeren wij u over het volgende. 
 
Op 24 augustus 2021 heeft het college besloten om voor de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 
juni 2023 een huurovereenkomst aan te gaan met Skid Kinderopvang voor gebruik van ruimten aan de 
Esweg 21 in Eelde-Paterswolde. De locatie aan de Esweg is deels in gebruik bij Obs de Veenvlinder voor 
de huisvesting van de Tuvo/Taalklas. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor gebruik door overige 
(maatschappelijke) partners. 
 
De termijn van gebruik is gelijk aan de periode dat de Taalklas ten behoeve van het AZC gebruik maakt 
van deze locatie. Bij sluiting van het AZC en beëindiging van gebruik door de Taalklas, komt het pand 
weer beschikbaar voor andere doeleinden. 
 
Door de tijdelijke huisvesting van Skid Kinderopvang op deze locatie wordt de bezetting van het gebouw 
geoptimaliseerd en neemt het exploitatietekort, op het budget voor het beheer van gebouwen in tijdelijk 
eigendom, af. Voor deze verhuur wordt, zoals vastgelegd in het ABC-beleid, een marktconform tarief 
gehanteerd. 
 
In dezelfde vergadering heeft het college besloten om in het gebouw aan de Middenstraat 1 in Zuidlaren 
ruimte beschikbaar te stellen aan Tinten. De locatie aan de Middenstraat is deels in gebruik bij de 
bibliotheek, daarnaast is ruimte beschikbaar voor gebruik door overige (maatschappelijke) partners. 
 
Tinten verzorgt, als Neie Noaber, sinds mei 2021 de welzijnstaken voor de gemeente Tynaarlo. Op basis 
van het ABC-beleid wordt een maatschappelijk tarief voor de huur gehanteerd. De huurtermijn loopt tot 1 
januari 2022, met mogelijkheid tot verlenging. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

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