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Onderwerp  

Buurtwerk beleggen bij één welzijnsorganisatie 

 

Kennisnemen van 

Buurtwerkactiviteiten van Mozaïek met ingang van 1 januari 2022 over te laten nemen door Welzijn 

West Betuwe. 

 

Inleiding 

Op 5 november 2020 heeft u besloten om met ingang van 1 januari 2022 90.000 euro te bezuinigen op 

het buurtwerk in West Betuwe. 

In het 1e kwartaal van 2021 zijn gesprekken gevoerd met Mozaïek en Welzijn West Betuwe.  Op 1 juni 

2021 hebben wij besloten om met ingang van 1 januari 2022 90.000 euro te bezuinigen op  het 

buurtwerk in de kern Geldermalsen van welzijnsorganisatie Mozaïek.  

 

Welzijn West Betuwe voert het buurt/sociaal werk ook uit in de kern Geldermalsen en hiermee vindt 

overlap plaats in de activiteiten voor onze inwoners. Het is efficiënter om de activiteiten bij hen onder 

te brengen, aangezien zij het sociaal werk voor alle kernen al uitvoeren inclusief de kern Geldermalsen. 

We gaan met Welzijn West Betuwe verder in gesprek op welke wijze de activiteiten (zoals de kaart en 

knutselclub en bewonersinitiatieven)  die in de Badweg (voormalig huurhuis) plaatsvinden over 

genomen kunnen worden van Mozaïek.  

We gaan tevens met hen in gesprek of de activiteiten op een andere locatie kunnen plaatsvinden in de 

nabijheid van de Badweg, waar Welzijn West Betuwe al activiteiten organiseert.  Er zijn geen 

personeelskosten mee gemoeid omdat Welzijn West Betuwe een sociaal werker in dienst heeft die de 

activiteiten kan begeleiden. De intentie is dat de gehele bezuinigingsopgave van 90.000 euro 

gerealiseerd kan worden, tegen dezelfde kwaliteit en dienstverlening, omdat er geen kosten zijn voor 

fte en huisvesting voor Welzijn West Betuwe en dit nagenoeg het gehele bedrag van 90.000 euro is.  

De overige werkzaamheden bij Mozaïek blijven wel bij de organisatie belegd. 

Kernboodschap 

Buurtwerk beleggen bij één welzijnsorganisatie en de buurtwerkactiviteiten van Mozaïek met ingang van 

1 januari 2022 over te laten nemen door Welzijn West Betuwe. 

 

Consequenties 

Buurtwerk wordt bij één welzijnsorganisatie belegd en wordt de bezuiniging van 90.000 euro 

doorgevoerd. 
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Financiën 

Er wordt 90.000 euro bezuinigd op Mozaïek met ingang van 1 januari 2022. Dit bedrag bestaat uit 1 

buurtwerker (28 u/ per week), huisvestingslasten locatie Badweg, activiteitenbudget en 

overheadskosten.  

 

Communicatie 

Mozaïek wordt over het besluit schriftelijk geïnformeerd.  Met Welzijn West Betuwe vinden 

vervolggesprekken plaats over de overname van de activiteiten. 

 

Vervolg 

Na het besluit vinden er vervolggesprekken plaats met Welzijn West Betuwe met betrekking tot de 

overname van de buurtwerk activiteiten. 

 

Bijlage(n) 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

Karen Coesmans                                       Servaas Stoop  

 

 


