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 Vervolgovereenkomst buurtbemiddeling Amsterdam  

 
 
Buurtbemiddeling   
Bij overlast of onenigheid in de buurt of tussen buren is er meestal geen partij die als bemiddelaar kan 
optreden. Organisaties als de politie en een woningcorporatie kunnen wel kortdurende bemiddeling 
doen, maar hebben doorgaans onvoldoende capaciteit en/of deskundigheid in huis. Bovendien zijn ze 
vaak partij en dus niet neutraal. Hun optreden is gericht op opheffing van de acute overlastsituatie, 
maar brengt de partijen niet zo bij elkaar dat ze zelf zoeken naar een acceptabele en leefbare 
oplossing. Omwonenden of partijen in een conflict ervaren dit als een probleem en hebben het gevoel 
nergens terecht te kunnen met de problemen die zich tussen buren, in de buurt of rond een bewoner 
afspelen. Soms escaleren de conflicten tot gerechtelijke procedures of zelfs tot geweld. 
 
Buurtbemiddeling is het bemiddelen in conflicten tussen buren of personen uit een buurt of wijk, onder 
leiding van twee onafhankelijke, onpartijdige bemiddelaars. De bemiddelaars zijn vrijwilligers die 
woonachtig zijn in Amsterdam. Alle bemiddelaars hebben een door het CCV erkende basistraining 
buurtbemiddeling gevolgd, doen mee aan de intervisie-avonden en volgen jaarlijks extra nascholing 
hiermee zijn ze goed voorbereid om te helpen aan de verbetering van de communicatie en de 
leefbaarheid tussen bewoners. Uitgangspunt is het beginnen met, of het herstellen van communicatie. 
De bemiddelaars helpen de partijen (weer) met elkaar in gesprek te komen. Benadrukt wordt dat 
beide partijen belangen hebben. 
Beterburen is aangesloten bij Buurtbemiddeling Nederland. Het Centrum Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) is sinds 2005 landelijk aanspreekpunt voor de methodiek en kwaliteitsborging van 
buurtbemiddeling in Nederland. 1 Beterburen ontving als eerste in Nederland in 2011 erkenning van 
het CCV dat wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria, die worden gestelt aan voorzieningen 
buurtbemiddeling. In 2015 ontving de organisatie haar tweede vervolgerkenning. 
 
Binnen Amsterdam heeft Beterburen in 2004 het initiatief genomen om een samenwerkingsverband 
aan te gaan voor buurtbemiddeling. Dit initiatief is door de Gemeente en de Politie, Eenheid 
Amsterdam overgenomen en ondersteund. Vanaf 2007 zijn de Amsterdamse corporaties hierbij 
aangesloten. In dit vierde vervolgovereenkomst wordt de inhoud van deze samenwerking beschreven 
voor 2016-2018.  
 
Beterburen is naast Amsterdam actief in Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Zaanstad, Wormerland, 
Ouder-Amstel en Landsmeer. Met deze gemeentes zijn aparte overeenkomsten opgesteld. 
 
De ondergetekenden 

A. Gemeente Amsterdam 
B. Politie, Eenheid Amsterdam 
C. De leden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

a. de Alliantie 
b. Woningcorporatie Stadgenoot 
c. Woningstichting Eigen Haard 
d. Woningstichting Rochdale 
e. Woonstichting De Key 
f. Ymere 

D. Stichting Beterburen 
E. Huurdersvereniging Amsterdam 

 

                                                
1 Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen. 
Aangesloten partijen bij het CCV zijn het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond van 

Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 
 

http://www.justitie.nl/
http://www.bzk.nl/
http://www.verbondvanverzekeraars.nl/home.aspx
http://www.verbondvanverzekeraars.nl/home.aspx
http://www.vno-ncw.nl/Pages/Default.aspx
http://www.vng.nl/
http://www.politie.nl/
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Overwegende 
 

- dat alle partijen het samenwerkingsverband willen handhaven en de samenwerking willen 
voortzetten voor de komende jaren; 
 

- dat Beterburen burgers betrekt bij het verbeteren van hun leefomgeving; 
 

- dat Beterburen zich blijvend ten doel stelt om middels burgerparticipatie bewoners een 
handvat te bieden om zelf verantwoordelijkheid te nemen bij conflicten, door het uitvoeren van 
buurtbemiddeling door de inzet – op vrijwillige basis – van buurtbemiddelaars (bewoners van 
Amsterdam); 

 
- dat Beterburen in Amsterdam buurtbemiddeling mogelijk maakt, teneinde bij te dragen aan 

een goede leefbaarheid en sociale cohesie in de woonomgeving; 
 

- dat voor het verwezenlijken van dit doel financiële ondersteuning noodzakelijk is, welke 
ondersteuning wordt verkregen door subsidies van de gemeente Amsterdam, en alle 
woningbouwcorporaties verenigd in de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties;  

 
- dat de Gemeente Amsterdam in buurtbemiddeling een goede aanvulling ziet op haar beleid 

gericht op versterking van de sociale cohesie, veiligheid en aanpak overlast;  
 

- dat het verhuurbeleid van de woningcorporaties gericht is op leefbaarheid en zij daarnaast het 
rustig woongenot van hun huurders willen garanderen; 

 
- dat de woningcorporaties buurtbemiddeling zien als één van de mogelijkheden om het beheer 

van de woningvoorraad in te richten; 
 

- dat de Politie, Eenheid Amsterdam buurtbemiddeling ziet als één van de mogelijkheden om 
conflicten tussen buren te beslechten; 

 
- dat de Politie, Eenheid Amsterdam het wenselijk acht om de wijkagenten voor wie 

buurtbemiddeling geen primaire taak is, te ontlasten, wat mede bewerkstelligd kan worden 
door geschillen tussen buren door buurtbemiddeling op te lossen; 

 
- dat alle partners bij deze overeenkomst de intentie hebben om actief te blijven samenwerken.  

 
Doel 
Doel van buurtbemiddeling is woonoverlast te verminderen en ruzies in de buurt te voorkomen en te 
beslechten. Dit wordt bereikt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een vroeg stadium te 
signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De beoogde resultaten zijn een meer leefbare 
woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers.  

Geoperationaliseerde doelstelling 

- Op basis van de behaalde resultaten in de afgelopen jaren door Beterburen, de landelijke 
resultaten dient ten minste 60% van de aangemelde en voor buurtbemiddeling in aanmerking 
komende cases te leiden tot een positief resultaat.  

- Op basis van de laatste jaren en de bijbehorende financiering uitgaande van toekenning 
aangevraagde subsidie conform begroting 2015, worden gemiddeld 1100 (minimaal 1050 en 
maximaal 1150) aanmeldingen per jaar door Beterburen opgepakt. Bij een stijging van meer 
dan 5% bij 1100 aanmeldingen is de groei afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen.  
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Strategie 
Bovenstaand doelen worden bereikt door blijvend te voorzien in een laagdrempelige en kosteloze 
manier van conflictoplossing tussen burgers door bemiddeling van medeburgers. 
 
Resultaat 
De beoogde resultaten zijn volgens een landelijke ontwikkelde methode om verschillende doelgroepen 
te kunnen bedienen, geregelde aanmeldingen, voldoende getrainde vrijwilligers en een door partners 
en burgers breed gewaardeerd en geaccepteerd instrument. 
 
Primaire doelgroepen 
De doelgroep zijn bewoners van Amsterdam die een beroep doen op buurtbemiddeling. We 
onderscheiden drie soorten conflicten die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling: 

1. Gewone burenruzies tussen 2 of 3 buren. Buurtbemiddeling richt zich op vroegtijdige 
signalering van problemen. Uiteraard berust bemiddeling op de vrijwilligheid van beide 
partijen. Beterburen neemt geen zaken aan als er sprake is van ernstige psychiatrische 
problemen, strafbare feiten of verslaving aan alcohol of drugs, maar verwijst deze door naar 
de daarvoor bestemde organisaties. 

2. Problemen in de buurt. Het kan gaan om conflicten tussen bewoners of tussen 
bewonersgroepen onderling. Hiervoor kan groepsbemiddeling worden ingeschakeld. 

3. Zaken die al in behandeling zijn bij justitie. Politie of justitie kan partijen doorverwijzen naar 
buurtbemiddeling alvorens er een juridische procedure gestart wordt en burenbemiddeling een 
beter middel lijkt om het conflict tussen partijen op te lossen en beide partijen hier aan mee 
willen werken. 

 
Uitgangspunten voor de aanpak buurtbemiddeling 

 Conflicten worden niet weggemoffeld of vermeden, maar uitgesproken.  

 Buurtbemiddeling wordt vroegtijdig ingeschakeld bij onenigheid om te voorkomen dat een 
irritatie of probleem onnodig uit de hand loopt. 

 Buurtbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) het conflict. 

 Buurtbemiddeling oordeelt niet over de schuldvraag. Doelstelling is de communicatie tussen 
mensen (weer) op gang te brengen en gezamenlijke belangen naar boven te halen. 

 Buurtbemiddeling legt geen normen, waarden of leefregels op aan de ruziënde partijen. Ze 
benadert mensen uit andere culturen met respect en tolerantie. 

 Aanmelding bij buurtbemiddeling is vrijwillig. De overeenkomstpartners, andere organisaties, 
of rechters kunnen conflicterende partijen nooit verplichten gebruik te maken van bemiddeling. 

 De bemiddelaars en medewerkers behandelen informatie die tijdens de bemiddeling naar 
voren komt vertrouwelijk. 

 Het vrijwilligerspanel stelt zich onpartijdig op in de bemiddeling. 

 Buurtbemiddeling is gratis voor de bewoners. 
 

 
De ondergetekenden maken gezien het voorgaande de volgende afspraken: 
 
Duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2018. Eind 2018 wordt 
bekeken of de overeenkomst ook voor de jaren daarna bekrachtigd kan worden. 
 
Financiering  
De overeenkomstpartners spreken de intentie uit om buurtbemiddeling en de daarbij behorende 
financiering te handhaven tot en met 2018. Het college van B&W van de Gemeente Amsterdam 
draagt gezamenlijk met de woningcorporaties , gedurende de duur van de overeenkomst, 100% van 
de jaarlijkse begroting van Beterburen bij. Daarbij is een verdeling afgesproken van de Gemeente 
Amsterdam 50% en de woningcorporaties 50% gezamenlijk. De woningcorporaties bepalen op basis 
van hun woningbezit de bijdrage die ze afzonderlijk bijdragen. 
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Het college van B&W zal binnen de grenzen van zijn bevoegdheden zijn uiterste best doen om de 
subsidieprocedures zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, met inachtneming van de bepalingen 
van de Algemene subsidieverordening. 
 
Voor 2016 bedraagt de totale begroting € 430.260,- Voor de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van 
de in de begroting genoemde bedragen plus indexering volgens de loonstijgingen.  
 
Bijdrage van Gemeente Amsterdam 
De Gemeente maakt in de communicatie richting burgers duidelijk dat zij samenwerkt met Beterburen 
in die gevallen waarin buurtbemiddeling kan bijdragen aan het oplossen van conflictsituaties in een 
wijk. Daarnaast zullen de stadsdelen klanten aanleveren via de Meldpunten Zorg &Overlast (zie voor 
bepalingen over gegevensverwerking bijlage 1) 
De Gemeente zorgt voor de verzekering van de vrijwilligers (collectieve verzekering AVV) tijdens hun 
activiteiten als bemiddelaar. 
 
Bijdrage van de woningcorporaties 
De corporaties maken in hun communicatie richting huurders duidelijk dat zij samenwerken met 
Beterburen in die gevallen waarin buurtbemiddeling kan bijdragen aan het oplossen van 
conflictsituaties in een wijk en zorgen voor tijdige aanmeldingen bij Beterburen (zie voor bepalingen 
over gegevensverwerking bijlage 1).  
 
Bijdrage van de Huurdersvereniging Amsterdam 
De huurdersvereniging maakt in hun communicatie richting huurders duidelijk dat zij samenwerken 
met Beterburen in die gevallen waarin buurtbemiddeling kan bijdragen aan het oplossen van 
conflictsituaties in een wijk en zorgen voor tijdige aanmeldingen bij Beterburen (zie voor bepalingen 
over gegevensverwerking bijlage 1).  
 
Bijdrage van de Politie, Eenheid Amsterdam 
De wijkagenten werken actief samen met de medewerkers van Beterburen in die zin dat zij ingeval 
van overlast en/of conflictsituaties in een wijk steeds in de overweging betrekt of verwijzing naar 
Beterburen een bijdrage aan een oplossing kan leveren (zie voor bepalingen over 
gegevensverwerking bijlage 2). 

 
De politie zal in haar communicatie richting burgers melding maken van de mogelijkheid gebruik te 
maken van Buurtbemiddeling in die gevallen waarin deze vorm van bemiddeling kan bijdragen aan het 
oplossen van conflictsituaties in een wijk.  
 
De politie gaat pas over tot uitvoering van deze overeenkomst indien de korpschef op grond van 
artikel 20 van de Wet Politiegegevens toestemming verleend om politiegegevens te verstrekken. 
Verwezen wordt naar de bepalingen van bijlage 2.  
 
Bijdrage van Beterburen 
Beterburen is de uitvoerder van buurtbemiddeling en fungeert als werkgever van de kleine kern van 
medewerkers en de in 2015 circa 250 bemiddelaars. 

 
Partners verwijzen burgers die met elkaar een conflict hebben betreffende overlast in de woning en/of 
de woonomgeving voor bemiddeling door naar Beterburen. Beterburen neemt geen zaken aan als er 
sprake is van ernstige psychiatrische problemen, strafbare feiten of verslaving aan alcohol of drugs, 
maar verwijst deze door naar de daarvoor bestemde organisaties. 

 
Of de zaak geschikt is voor buurtbemiddeling is aan het oordeel van de medewerkers voorbehouden. 
In twijfelgevallen wordt overlegd met de verwijzer of de medewerkers van de overeenkomstpartners. 

 
Vanwege de aan bemiddeling inherente vertrouwelijkheid wordt geen inhoudelijke informatie over 
bemiddeling verstrekt, aan natuurlijke personen en/of organisaties. 
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Beterburen neemt binnen één week zaken in behandeling en geeft betrokkenen tevens aan op welke 
termijn het verzoek verder in behandeling wordt genomen. 
 
Beterburen zorgt voor de werving, training en deskundige begeleiding van vrijwilligers 
buurtbemiddeling.  

 
Beterburen zorgt voor het regelmatig op de hoogte houden van de verwijzende organisaties van 
voortgang en resultaten. 
 
Beterburen legt per kwartaal schriftelijk verantwoording af aan de stuurgroep en subsidiegevers over 
de resultaten en het gevoerde beleid.  
 
 
Samenwerkingsafspraken 
 
De stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de overeenkomst partners. De stuurgroep stuurt op 
hoofdlijnen buurtbemiddeling aan op grond van: 

- de hierboven genoemde overwegingen; 
- de aanpak zoals deze is vastgesteld door de stuurgroep; 
- de beoogde resultaten en streefcijfers; 
- de begroting.  

De stuurgroep bewaakt bovendien de inhoud en voortgang van het project. 
 
De stuurgroep komt 2 keer in het jaar bijeen en verder voor zover de leden van de stuurgroep dit 
nodig achten. De directeur van Beterburen is de voorzitter van de stuurgroep. 
 
Accommodatie 
Beterburen draagt zorg voor huisvesting van de medewerkers en stelt haar voorzieningen beschikbaar 
voor zover nodig voor een goede taakuitoefening van de bemiddelaars. 

 
Beterburen en de samenwerkingspartners zorgen voor een gespreksruimte in de wijken waar de 
intake- en bemiddelingsgesprekken plaatsvinden.  
 
Public Relations 
Partijen dragen zorg voor de interne bekendheid van burenbemiddeling door Beterburen. 
Partijen dragen het project actief en op een positieve manier uit naar externen en doelgroepen. 
 
Evaluatie en verantwoording 
Iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband wijst een contactpersoon aan die als 
aanspreekpunt fungeert voor de uitvoering van burenbemiddeling door Beterburen. 
 
De directeur van Beterburen legt tijdens de stuurgroepvergaderingen verantwoording af over de 
behaalde resultaten en de uitvoering van het door de stuurgroep vastgestelde beleid. Voor iedere 
vergadering presenteert de directeur een rapportage waarin de kwantitatieve gegevens m.b.t. de 
bemiddelingen beschreven staan. 

 
Beterburen legt verantwoording af over haar activiteiten en de bereikte resultaten aan de partners bij 
deze overeenkomst door middel van een jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast vindt jaarlijks een 
evaluatiegesprek plaats met de partners bij deze overeenkomst over de voortgang van 
Buurtbemiddeling en de vooruitzichten voor een volgend jaar.  
 
Verwerking persoonsgegevens 
Voor de verwerking van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht gelden de afspraken zoals 
opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2. 
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Beveiligingseisen 
De convenantpartijen zullen minimaal voldoen aan de autorisatie- en beveiligingsvereisten zoals 
vastgelegd in de specifieke wet- en regelgeving en vereisten van de betreffende organisaties. 
Convenantpartijen zullen er alles aan doen de beveiliging van de informatie afdoende te regelen. 
Wijzigingen in de beveiliging welke het beveiligingsniveau negatief beïnvloeden worden voorgelegd 
aan de andere partijen en uitsluitend doorgevoerd na instemming.  
 
 Beveiligingseis 
1. De convenantpartijen zorgen dat informatie wordt verwerkt conform de doelstelling van het 

convenant en binnen de voor hen geldende wet- en regelgeving. Informatie wordt niet langer 
bewaard dan voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is conform de geldende 
wet- en regelgeving, mogelijk aangevuld met de richtlijnen van het convenant. Partijen 
vernietigen de gegevens (inclusief alle kopieën en back ups) op een veilige wijze. 

2. De door Eenheid Amsterdam verstrekte politie-informatie wordt slechts aan die medewerkers 
van Beterburen ter beschikking gesteld voor wie kennisname daarvan strikt noodzakelijk is.  

3. Convenantpartijen hebben een autorisatieproces ingericht voor toegang tot systemen, 
informatie, waardegoederen, gebouwen, werkruimten en speciale zones zodat medewerkers 
slechts toegang krijgen tot de voor hen relevante onderdelen en informatie. Gegevens die zijn 
verstrekt in het kader van dit convenant, worden slechts opgeslagen in digitale bestanden van 
convenantpartijen indien dit noodzakelijk is voor de doelstelling van het convenant. 

4. De convenantpartijen garanderen dat informatie van en over de andere partners niet in 
handen van derden kan vallen en hebben daartoe interne procedures ingericht. 

5. Convenantpartijen zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die kan ontstaan 
door gebruik van de informatie. 
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Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met het vervolgovereenkomst Buurtbemiddeling 
Amsterdam 2016-2018. 
 
Namens de Alliantie     Namens Woonstichting De Key 
Mevr. E. van der Pers     Dhr. L. Bobbe 
Directeur       Directievoorzitter 
 
 
 
 
Namens Woningcorporatie Eigen Haard  Namens Rochdale 
Dhr. B. Halm      Mevr. H. van Buren 
Bestuursvoorzitter     Bestuurder 
 
 
 
 
Namens Stadgenoot     Namens Ymere 
Dhr. G. Anderiesen     Mevr. K. Laglas 
Bestuurder      Bestuursvoorzitter 
 
 
 
 
Namens de Gemeente Amsterdam 
Mr. E.E. van der Laan  
Burgemeester 
 
 
 
 
Namens de Politie Eenheid Amsterdam 
Drs. P.J. Aalbersberg 
Korpschef Politie 

 
 
 
 
Namens de Huurdersvereniging Amsterdam 
Mevr. W. Terra 
Voorzitter 
 
 
 
 
Namens Stichting Beterburen 
Mw. B.W. London 
Directeur 
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BIJLAGE 1 
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 
Om de in de overeenkomst Beterburen benoemde doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat 
partijen gegevens uitwisselen. Daarbij nemen zij ten minste het volgende in acht. 
 

 De partijen, in de overeenkomst genoemd onder A, C, D en E zijn bij de uitwisseling van 

informatie gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van 

persoonsgegevens van individuele burgers, meer in het bijzonder aan de bepalingen gesteld 

bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp). 

 De partij in de overeenkomst genoemd onder B (de politie) is bij de uitwisseling van informatie 

gehouden aan de bepalingen neergelegd in de Wet politiegegevens (Wpg). 

 Partijen onderkennen de noodzaak van het bewaken van een evenwicht tussen het belang bij 

gegevensuitwisseling en het belang van de betrokkenen bij de bescherming van zijn of haar 

persoonlijke levenssfeer. 

 Bij de gegevensuitwisseling zijn de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit van 

toepassing. 

 De partijen in de overeenkomst genoemd onder A, B, C, en E, verstrekken de noodzakelijke 

persoonsgegevens van een betrokkene die een conflict heeft, uitsluitend met diens 

toestemming aan Beterburen (in de overeenkomst genoemd onder D). De persoonsgegevens 

van de andere partij worden, indien bekend, ook aan Beterburen verstrekt. 

 Het betreft uitsluitend de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens en, indien de betrokkene 

daarvoor toestemming heeft gegeven, een telefoonnummer. Bovendien wordt een korte 

weergave van de aard van het conflict gegeven, bijvoorbeeld geluidsoverlast, onenigheid over 

erfafscheidingen, overlast door kinderen of huisdieren, pesterijen/roddelen. 

 Bemiddeling geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis; indien de andere partij geen bemiddeling 

wenst, worden persoonsgegevens van die andere partij door Beterburen vernietigd. 

 De partij in de overeenkomst genoemd onder B (de politie) geeft op verzoek aan Beterburen 

aan of bemiddeling in bepaalde situaties veilig is voor de bemiddelaars of dat het juist niet 

wenselijk is dat bemiddelaars op het conflict afgaan. 

 Partijen leggen een verstrekking van persoonsgegevens vast. 

 Beterburen verbindt zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens. 

 Beterburen garandeert dat zij bij het uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van 

persoonsgegevens de toepasselijke privacy wet- en regelgeving zal naleven.  

 Beterburen legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek 

en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s 

die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De 

maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen. Beterburen registreert in het registratiesysteem alleen de 

betrokken adressen en geen namen. 

 Beterburen rapporteert in geanonimiseerde vorm aan de stuurgroep. 

 Beterburen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de 

overeenkomst. 

 Beterburen verwijdert en vernietigt de persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk drie jaar na 

het laatste bemiddelingscontact.  
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BIJLAGE 2:  
BESLUIT INGEVOLGE ART. 20 VAN DE WET POLITIEGEGEVENS 
Besluit d.d. ………,van de politiechef van de eenheid Amsterdam, tot het structureel verstrekken van 
politiegegevens in het kader van het samenwerkingsverband Buurtbemiddeling. 
 
DE KORPSCHEF VAN POLITIE,  
in overeenstemming met de Burgemeester van Amsterdam, als zijnde bevoegd gezag voor wat betreft 
politiegegevens die zijn verwerkt met het oog op de handhaving van de openbare orde; 
 
gelet op: 
artikel 20 van de Wet politiegegevens en artikel 4:5 van het Besluit politiegegevens; 
 
overwegende:  

 dat ….de Overeenkomst “Buurtbemiddeling Amsterdam” is ondertekend door  Beterburen, 
Gemeente Amsterdam, politie Amsterdam en corporaties verenigd in  Amsterdamse 
Federatie van woningcorporaties en deze bijlage aan de overeenkomst is gehecht. 

 dat de Overeenkomst “Buurtbemiddeling Amsterdam” als algemene doelstelling heeft 
tussen partijen een samenwerkingsverband tot stand te brengen om in gezamenlijkheid 
buurtbemiddeling te doen aanbieden bij conflicten tussen burgers, 

 dat met buurtbemiddeling wordt beoogd woonoverlast te verminderen en ruzies in de 
buurt te voorkomen en te beslechten waardoor een meer leefbare woonomgeving, 
sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers ontstaat 

 dat met het verminderen van woonoverlast een meer leefbare woonomgeving, sterkere 
gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid ontstaat, een zwaarwegend algemeen 
belang wordt gediend; 

 dat het, teneinde de doelstellingen genoemd in de Overeenkomst te verwezenlijken, 
noodzakelijk is dat aan de bij het project Buurtbemiddeling betrokken medewerkers van 
Beterburen bepaalde politiegegevens kunnen worden verstrekt, die zijn verwerkt 
overeenkomstig artikel 8 en 13 van de Wet politiegegevens; 

 dat het doel van de gegevensverstrekking verenigbaar is met de politietaak, te weten het 
voorkomen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde, het verlenen van 
hulp aan hen die deze behoeven. 

 
BESLUIT 
I dat met de Overeenkomst “Buurtbemiddeling Amsterdam”, een zwaarwegend algemeen belang 

wordt gediend; 
II dat aan de bij Buurtbemiddeling betrokken medewerkers van Beterburen politiegegevens kunnen 

worden verstrekt, die zijn verwerkt overeenkomstig artikel 8 en 13 van de Wet politiegegevens;  
III deze toestemming wordt verleend onder de voorwaarden dat: 

1. niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk is om de in de Overeenkomst 
“Buurtbemiddeling Amsterdam” genoemde doelstellingen te realiseren; 

2. het in beginsel slechts de gegevens betreft over een der partijen bij een potentieel conflict; 
3. dat de politiegegevens uitsluitend worden gebruikt voor de in de Overeenkomst 

“Buurtbemiddeling Amsterdam” genoemde doelstellingen; 
4. dat de in artikel 7, tweede lid van de Wet politiegegevens genoemde 

geheimhoudingsplicht wordt nageleefd;  
5. dat van elke wijziging van de overeenkomst, waaronder de toetreding van een nieuwe 

deelnemer aan het samenwerkingsverband, aan hem schriftelijk melding wordt gedaan 
om te bezien of een dergelijke wijziging of toetreding gevolgen heeft voor de genomen 
beslissing tot het verstrekken van politiegegevens; 

VI dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016 en geldt tot 1 januari 2018.  
 
Amsterdam, …………. 
De korpschef van politie, namens deze, 
P.J. Aalbersberg, politiechef eenheid Amsterdam 


