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Geachte leden van de Gemeenteraad Goirle,  

 
Hierbij willen wij reageren op het raadvoorstel voor de programmabegroting 2020. Dat er 

een bezuinigingsopgave ligt is natuurlijk al langer bekend. Vanzelfsprekend zal kritisch 

bekeken moeten worden waar die bezuinigingen terecht komen. Belangrijk hierbij is of de 

effecten van deze bezuinigen niet tot ongewenste resultaten leiden. Een ongewenst re-

sultaat is bijvoorbeeld dat de kosten voor de samenleving vergroot worden en de moge-

lijkheden van burgers om samen te blijven leven worden verkleind.  
In het dekkingsvoorstel voor de bezuinigingen wordt voorgesteld (pag.10) de bijdrage 

aan buurtbemiddeling (een bedrag van € 10.000, -) te bezuinigen. Het college is van 

mening dat door de kracht van de samenleving deze activiteiten alsnog vormgegeven 

kunnen worden.  
  
Juist de kracht van de samenleving komt hier tot uiting  
Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie, het is bij uitstek een 

dienst waarbij door gebruik van de kracht van de samenleving, een verantwoorde werk-

wijze geboden kan worden aan burgers die als buren in conflict zijn geraakt en er alleen 

niet meer uitkomen. De methode buurtbemiddeling wordt momenteel al in meer dan 

80% van de Nederlandse gemeenten toegepast en is de eerste schakel in de aanpak van 

woonoverlast.  
Buurtbemiddeling heeft als doel om overlast, pesten en andere kleine ergernissen onder 

buren preventief aan te pakken. Hiermee kan escalatie worden voorkomen, waardoor 

inwoners prettiger kunnen wonen in hun eigen huis en buurt.   
Een noodzakelijke voorwaarde bij buurtbemiddeling is de vrijwillige inzet van zowel be-

middelaars als deelnemers. Gaan bewoners vrijwillig met elkaar in gesprek, dan is de 

kans dat de bemiddeling slaagt vele malen groter dan wanneer zij dit onder druk doen. 

De onbetaalde inzet van bemiddelaars benadrukt bovendien hun belangeloosheid in de 

bemiddeling. Voor ruziënde buren werkt dit vaak ontwapenend. Zij realiseren zich dat ze 

ook hun eigen verantwoordelijkheid in het conflict kunnen nemen.  
Buurtbemiddeling neemt werk uit handen van gemeenten, politie en woningcorporaties. 

Op tijd buurtbemiddeling inschakelen voorkomt dat een burenruzie verder escaleert. Ook 

dat bespaart professionals tijd en inzet. Buurtbemiddeling is daarmee dan ook kostenbe-

sparend.   
Pagina-einde  
  
 In veel gemeenten wordt het gezien als een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in een 

buurt. De bemiddelingen worden uitgevoerd door getrainde bemiddelaars, dit zijn vrijwil-

ligers uit o.a. uw gemeente. Zij worden aangestuurd door een professional, de coördina-

tor buurtbemiddeling die in dienst is van ContourdeTwern.  
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Succes van buurtbemiddeling staat of valt met een professionele, kwalitatief goed opge-

zette en uitgevoerde dienst. Dit vraagt financiering. Zonder financiering is buurtbemidde-

ling niet levensvatbaar.  
  
Samenwerking gemeenten en ketenpartners  
Sinds 2018 wordt in samenwerking met de gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goir-

le, de woningcorporatie Leystromen en de politie buurtbemiddeling vormgegeven. In 

2018 zijn er in Goirle 20 aanmeldingen geweest voor buurtbemiddeling en bij meer dan 

70% hiervan kent de bemiddeling een positief resultaat. De 3 gemeenten subsidiëren 2/3 

deel van de kosten. Leystromen heeft 1/3 van de kosten voor haar rekening genomen. 

De aanmeldingen dit jaar (2019) komen waarschijnlijk hoger uit. In de eerste 3 kwarta-

len zijn er in de gemeente Goirle namelijk al 18 aanmeldingen geweest.  
Als bijlage sturen wij het jaarverslag 2018 mee, waarin verder uiteengezet wordt wat in 

2018 het resultaat geweest is.  
Afgelopen september is de stuurgroep buurtbemiddeling weer bijeen geweest. In deze 

stuurgroep zijn de gemeente Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle afgevaardigd, naast ke-

tenpartners als de Politie en Leystromen. Tijdens deze bijeenkomst is uitgesproken dat 

men graag door wil gaan met het bieden van Buurtbemiddeling. De gemeente Oisterwijk 

financiert buurtbemiddeling al structureel sinds 2016 en de gemeente Hilvarenbeek heeft 

gevraagd voor een offerte 2020. Leystromen heeft aangegeven bereid te zijn om haar 

aandeel (1/3 van de kosten) te willen betalen, mits de gemeenten ook bereid zijn bij te 

dragen. Het voorstel van het college om de bijdrage aan buurtbemiddeling te bezuinigen 

verraste ons en zet het inzetten van de methode buurtbemiddeling en de samenwerking 

met de partners op losse schroeven.  
  
Ons pleidooi is  
• Blijf burenconflicten doeltreffend oplossen, voordat ze uit de hand lopen.  Burenruzies 

komen overal voor en kunnen het veiligheidsgevoel van de inwoners in jouw gemeen-

te aantasten.   

• Behoud een bewezen effectieve methode in uw gemeente. Twee-derde van de be-

handelde zaken wordt dankzij Buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.   

• Ondersteun de kracht van de samenleving. Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld 

van burgerparticipatie.  Buurtbemiddeling gaat uit van de eigen kracht van burgers: 

Bewoners blijven bij de bemiddeling zelf verantwoordelijk voor het conflict. Voor het 

oplossen van het conflict wordt een beroep gedaan op het eigen oplossend vermogen. 

Eigen gevonden oplossingen zijn immers duurzamer dan opgelegde oplossingen.   

• Geef de kracht van de samenleving vorm samen met ketenpartners (Leystromen 

draagt bij in 1/3 van de kosten). Succes van buurtbemiddeling staat of valt met een 

professionele, kwalitatief goed opgezette en uitgevoerde dienst. Burgers zetten zich 

vrijwillig in. Het vraagt echter veel van vrijwilligers, training en professionele onder-

steuning is hierbij noodzakelijk.  

• Voorkom hogere kosten. Door in een vroeg stadium conflicten tussen bewoners aan 

te pakken wordt escalatie voorkomen en dit bespaart professionals tijd en inzet.   

  
De raad wordt daarom verzocht om niet te bezuinigen op buurtbemiddeling in de ge-

meente Goirle. Graag beantwoorden wij uw vragen tijdens het de beeldvormende verga-

dering op 22 oktober aanstaande.  
  
Hoogachtend,  
  
  

 
Ron Koevoets  
manager ContourdeTwern Goirle  
  
 

Bijlage: Jaarverslag 2018 Buurtbemiddeling Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek.  


