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Het college sluit opnieuw een convenant Buurtbemiddeling met stichting
Meerwaarde, Ymere, Elan Wonen en Pre Wonen. Hier mee onderschrijft ze de
waarde en het belang van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen
om op een laagdrempelige manier burenconflicten of overlast op te lossen en
tegen te gaan.
In het convenant is het overeengekomen samenwerkingsverband en de werkwijze
vastgelegd. Dit is een bevestiging van de huidige werkpraktijk.
Het convenant heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Op dat moment eindigt de
subsidierelatie met stichting Meerwaarde vanwege de overgang naar Gewoon in
de Wijk. Het is aan het samenwerkingsverband van Gewoon in de Wijk en
betrokken partijen om vanaf 2023 een soortgelijk convenant aan te gaan.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Samenleving.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. ……
(wordt ingevuld door
BC)

n.v.t
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het convenant Buurtbemiddeling Haarlem aan te gaan.
de secretaris,
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1. Inleiding
De Stichting MeerWaarde verzorgt al meerdere jaren de buurtbemiddeling in Haarlem. Dit doen zij in
opdracht van de gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pre Wonen en Ymere. Buurtbemiddeling wordt
uitgevoerd door opgeleide vrijwilligers met als doel vroegtijdig conflicten op te lossen of escalatie te
voorkomen. Hiermee wordt de leefbaarheid in de buurt vergroot.
In 2016 is er voor het laatst een convenant afgesloten. Vanuit de betrokken partijen is de wens
gekomen het samenwerkingsverband opnieuw vast te leggen in een convenant.
Het convenant heeft een looptijd tot 1 januari 2023 omdat vanwege de overgang naar Gewoon in de
Wijk de subsidierelatie met stichting Meerwaarde op dat moment eindigt. Het is aan het
samenwerkingsverband van Gewoon in de Wijk en betrokken partijen om vanaf 2023 een soortgelijk
convenant aan te gaan.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Het convenant Buurtbemiddeling Haarlem aan te gaan.
3. Beoogd resultaat
Met het convenant worden de afspraken en werkwijze vastgelegd die leiden tot een goede
samenwerking tussen de betrokken partijen om op een laagdrempelige manier burenconflicten of
overlast op te lossen en tegen te gaan.
4. Argumenten
1. Met het vastleggen van het samenwerkingsverband is voor alle partijen helder wat er van hen
verwacht wordt.
In het convenant worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd en de methodieken en werkwijze
die worden gebruikt. Voor de financiële verantwoording wordt de kostenverdeling en bijdrage per
deelnemende organisatie opgenomen
2. Privacybescherming
In het convenant worden afspraken opgenomen rond de maatregelen die nodig zijn om te voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Risico’s en kanttekeningen
n.v.t.
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6. Uitvoering
Na besluitvorming kan het convenant namens de gemeente Haarlem worden ondertekend. Voor de
ondertekening wordt geen aparte bijeenkomst georganiseerd, deze vindt afzonderlijk schriftelijk
plaats.
7. Bijlage
1. Convenant Buurtbemiddeling Haarlem
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