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Graag willen wij u informeren over het starten van buurtbemiddeling in de gemeente Goirle voor de 
periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2019.  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van een vraag van de raad (8-11-2016) is er onderzocht of er vraag is naar 
buurtbemiddeling en wat de mogelijkheden zijn. Ook is er gekeken naar de rol van de gemeente en 
de meerwaarde van buurtbemiddeling. De politie, woningcorporatie Leystromen en het IMW geven 
aan dat ze regelmatig klachten krijgen over burenruzies, momenteel is er binnen de gemeente Goirle 
echter geen partij die als bemiddelaar kan optreden. 
 
Aanpak 
Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en aangestuurd door een betaalde 
kracht (coördinator) van ContourdeTwern. Primaire doelstellingen van buurtbemiddeling zijn de 
woonoverlast te verminderen en escalaties in de buurt te voorkomen. Buurtbemiddeling is niet 
bedoeld om iemand gelijk te geven maar om een platform te bieden waar buren gezamenlijk aan een 
oplossing kunnen werken. De bemiddelaars behandelen de informatie vertrouwelijk en stellen zich 
onpartijdig op in de bemiddeling. Problemen die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling zijn 
altijd problemen waar de politie of justitie nog geen rol speelt, maar waar wel een derde partij nodig 
is om tot een oplossing te komen. De coördinator bepaalt daarom welke zaken geschikt zijn voor 
buurtbemiddeling. Om laagdrempeligheid te waarborgen is buurtbemiddeling gratis voor de 
inwoners. De aanmelding bij buurtbemiddeling is altijd op vrijwillige basis, buurtbemiddeling kan 
door het vrijwillige karakter geen dwang uit oefenen. 
 
Om afspraken te bewaken en resultaten, uitgangspunten, procedures, werkwijze en kwaliteitseisen 
te bespreken en vast te leggen zetten we een stuurgroep op. De stuurgroep zal bestaan uit 
afgevaardigden van de politie,  woningcorporatie Leystromen, de gemeente Goirle en 
ContourdeTwern. De stuurgroep is er niet om op casusniveau zaken te bespreken maar om 
tussentijds de ontwikkelingen van buurtbemiddeling te bespreken. Buurtbemiddeling wordt gestart 
voor een periode van 2 jaar. Na 1,5 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden, informatie die voortvloeit 
uit deze evaluatie zal bepalen of het project buurtbemiddeling middels een nieuw contract 
voortgezet wordt of dat het project beëindigd wordt. 
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Kosten 
De totale kosten voor buurtbemiddeling bedraagt € 15.000,00 voor het eerste jaar, waarvan               
€ 5.000,00 benodigd zal zijn als incidentele kosten. Het daarop volgende jaar zal het project 
buurtbemiddeling € 10.000,00 op jaarbasis kosten. 
 
Er is met woningcorporatie Leystromen afgesproken dat ze 1/3de van de kosten van 
buurtbemiddeling betalen. De gemeente Goirle zal 2/3de van de kosten betalen, in totaal komen de 
kosten voor de gemeente Goirle voor het eerste jaar op: € 10.000,00 en de jaren daarna; € 6.667,00. 
Voor 2018 en 2019 uitgegaan van het incidentele karakter van deze uitgaven. Wij zullen middels de 
begroting 2018 voorstellen de algemene weerstandsreserve hiervoor aan te wenden. 


