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Het college heeft op 12 juli jl. besloten om per 1 oktober a.s. te beginnen met de voorbereidingen voor de 
start van buurtbemiddeling per 1 januari 2023. In deze brief informeren wij u over dit besluit. 
 
Argumenten 
In ons coalitieakkoord, hoofdstuk 1 Bestuur en Ondersteuning, is aangegeven dat de uitvoering van het 
Veiligheidsplan wordt gecontinueerd. Een onderdeel hiervan is het invoeren van buurtbemiddeling samen 
met de woningbouwcorporaties. Het nut en de noodzaak van buurtbemiddeling wordt door vele partijen 
breed gedragen. Het aantal overlastmeldingen bij de politie is de laatste jaren flink gestegen. 
 
Financiering 
In 2021 is Buurtbemiddeling in de perspectievennota 2022 uiteindelijk niet opgevoerd als nieuw beleid.  
De reden hiervoor was de prioritering van de beschikbare financiële middelen. In de begroting van 2022 
is het onderwerp daarom niet opgenomen. 
Nu duidelijk is dat de aanbesteding van het welzijnswerk heeft geleid tot een positief financieel effect, 
hebben wij binnen de begroting, het voormalig budget Trias, ruimte voor de dekking van de kosten voor 
buurtbemiddeling. 
 
Kosten buurtbemiddeling 
De kosten voor buurtbemiddeling bedragen €38.067 per jaar. De gemeente betaalt €25.000 en de beide 
woningbouwcorporaties dragen elk €6.533 per jaar bij. 
 
Uitvoering 
De opdracht voor de realisatie van Buurtbemiddeling hebben wij gegeven aan Neie Naober voor een 
periode van 4 jaar. Tinten, de stichting waar Neie Naober onder valt, heeft expertise en ervaring met 
buurtbemiddeling. Omdat het accounthouderschap van Neie Naober bij Mens&Maatschappij ligt wordt 
Buurtbemiddeling ondergebracht bij dit domein (hoofdstuk 6 van de begroting).  
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