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Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom

Betreft: schriftelijke vraag conform art. 39 RvO inzake buurtbemiddeling
Geacht College,

Reeds diverse malen is vanuit de Raad de suggestie gedaan om in Bergen op Zoom buurtbemiddeling
op te zetten. Belangrijke argumenten hiervoor zijn reeds genoemd in brieven van Lijst Linssen van
augustus 2013 en mei 2014. Buurtbemiddeling voorkomt
voorkomt dat conflicten uit de hand lopen, voorkomt
daarmee sociale onrust en hoge kosten die gemoeid zijn met intensieve vormen van handhaving
(politie) of conflictoplossing (rechter).
Aan deze argumenten valt nog toe te voegen dat buurtbemiddeling een belangrijke
belangrijke 'on the spot'
signalerings- en verwijsfunctie kan vervullen. Buurtbemiddelaars zullen veel horen en zien en burgers
kunnen verwijzen naar hulpinstanties.
hulpinstanties Buurtbemiddelaars kunnen zodoende belangrijke ogen en
oren in een wijk zijn, bijvoorbeeld als lid
li van een wijkteam. Achter een conflict, schuilen vaak
werkloosheid, gebrek aan kennis en onkunde. Mensen weten in deze 'zelfredzame' tijd niet altijd de
weg te vinden naar de juiste instanties of voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd.
Buurtbemiddeling
ddeling is dus niet alleen een kwestie van ordehandhaving, maar valt onder het Sociale
Domein.
In de antwoorden die op eerdere brieven zijn gegeven heeft u beloofd dat het project spoedig van de
grond komt. De beloofde spoedige data waren 1 januari 2014 en medio augustus/september 2014.
Zie de brieven van 2 september 2013 en 27 juni 2014.
Aangezien ons nog niets bekend is van een daadwerkelijke start van het project buurtbemiddeling
en ook op de website van de gemeente er niets over te vinden is, leven bij ons de volgende vragen:
1. Is er nog steeds een voornemen tot buurtbemiddeling?
2. Zo ja, wat is de stand van zaken op dit moment wat betreft:
a. Overleg met andere betrokken spelers in de gemeente (woningbouwcorporatie,
welzijnsinstellingen) en met buurgemeenten;
b. Aantal vrijwilligers dat zich heeft opgegeven;
c. Overleg met beoogd coördinator;
d. Startdatum.
signalerings en verwijsfunctie van buurtbemiddeling leeft nog de vraag:
3. In het licht van de signalerings-

a. Is deze sociale functie meegenomen in gesprekken met de woningbouwcorporatie en
welzijnsinstellingen?
b. Als het bovenstaande het geval is, heeft u dan reeds ideeën hoe u gestalte wil geven aan
de signalerings- en verwijsfunctie van buurtbemiddeling?
Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op deze vragen.
Met vriendelijke groet,
Carinne Elion-Valter, raadslid
Jovita Dorigo, duoburgerlid
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