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Schilderswijkers roepen massaal op tot behoud van hun 

buurtcentrum “De Mussen” 

Op woensdag 27 oktober om 19.00 uur zullen bewoners en organisaties uit onder meer de Schilderswijk op het 
stadhuis aan het Spui aan de voorzitter van de commissie samenleving van de Haagse gemeenteraad duizenden 
handtekeningen overhandigen. Zij roepen op tot extra ondersteuning door de gemeente van buurtcentrum De 
Mussen als zelfstandige welzijnsorganisatie. 
 
Welzijnsvraag wijkbewoners staat altijd voorop 
De Mussen stelt al bijna 100 jaar de welzijnsvraag in de Schilderswijk voorop. Sinds 2005 is de welzijnssubsidie die het 
buurtcentrum van de gemeente ontvangt echter niet toegenomen, terwijl de exploitatiekosten van het speciaal door 
de gemeente voor De Mussen gebouwde pand en de loonkosten van het welzijnswerk wel zijn gegroeid. De Mussen 
moet als bijzondere welzijnsinstelling jaarlijks daarom zo’n €300.000 extra bijleggen op de subsidie van de gemeente 
om het welzijnsaanbod in stand te houden. Zij doet dit onder meer vanuit externe projectgelden en private donaties. 
Die ruimte kan de organisatie zich echter niet langer permitteren. Het oudste buurtcentrum van Nederland vraagt van 
de gemeente daarom meer maatwerk op onder andere de hypotheek en tegelijkertijd een gelijker speelveld voor de 
welzijnssubsidie, wat moet leiden tot extra financiële ruimte voor het welzijn in de wijk. 
 
Gemeente verricht jarenlang onderzoek maar legt de adviezen naast zich neer 
De Mussen en de gemeente zijn over het financiële tekort inmiddels al twee jaar in overleg. De gemeente heeft in die 
tijd drie adviesrapporten laten opstellen. De Mussen heeft aangegeven conform die adviezen een aanzienlijk deel van 
het tekort (ca. €150.000) zelfstandig te kunnen dekken door aanpassingen in de bedrijfsvoering – een harde eis van de 
gemeente – en het oversluiten van de hypotheek. Verder saneren leidt aantoonbaar tot een negatieve spiraal en is dus 
geen oplossing. De gemeente zelf heeft echter geweigerd ook maar één van de geadviseerde stappen uit te voeren die 
volgens de rapporten noodzakelijk is voor een gezamenlijke oplossing van het tekort van De Mussen. In plaats daarvan 
blijkt wethouder Welzijn Martijn Balster achter de schermen al maanden aan te sturen op een overname van De 
Mussen, tot ontsteltenis van het bestuur van het buurtcentrum. 
 
Overname van De Mussen buitenproportioneel gezien resterend tekort 
Het bestuur van De Mussen heeft de wethouder schriftelijk laten weten dat overname niet aan de orde is. Juist in de 
Schilderswijk zijn volgens het bestuur de menselijke maat, de kleinschalige en persoonsgerichte aanpak en het 
vertrouwen van bewoners in buurtcentrum De Mussen cruciaal voor het bereiken van kwaliteitsvolle en integrale 
welzijnszorg. Schaalvergroting staat hier haaks op en sluit volgens De Mussen ook slecht aan op de recent door de 
wethouder aangeboden gemeentelijke welzijnsvisie, die juist inzet op kleinschaligheid en diversiteit. Nicoline 
Grötzebauch, directeur van De Mussen: “Het op te lossen tekort van zo’n anderhalve ton weegt wat ons betreft niet 
op tegen de vele nadelen van een overname. De ervaring leert dat kostenbesparingen die worden voorzien bij een 
overname uiteindelijk heel vaak tegenvallen en bovendien op gespannen voet staan met het behoud van de 
toegankelijkheid, persoonlijkheid en vertrouwelijkheid van de zorgvuldig opgebouwde welzijnsrelaties in de wijk. Het 
is bovendien opmerkelijk dat het College meent geen andere mogelijkheden te hebben terwijl het wel lukt om bijna 
drie miljoen per jaar te vinden voor de verliesgevende bedrijfsvoering van Amare.” 
 
Toekomst De Mussen ligt nu in handen van gemeenteraad 
Het College heeft inmiddels laten weten niets voor De Mussen te willen doen. Alhoewel de urgentie groot is, is er mede 
door giften van diverse donateurs volgens De Mussen echter nog voldoende tijd voor de gemeente om een ultieme 
inspanning te doen. Grötzebauch: “Alle hoop van De Mussen en de wijkbewoners ligt nu bij de gemeenteraad. Ik ben 
ervan overtuigd dat er een oplossing is te vinden gezien de onderzoeken die zijn verricht, de mogelijkheden van een 
gelijk speelveld en een servicepunt XL, en het nieuwe beleidskader voor welzijn dat voorligt. Een ultieme inspanning 
van de wethouder is, denken wij, gepast gezien het traject dat de gemeente samen met De Mussen tot nu toe al heeft 
doorlopen en het relatief kleine verschil dat nog resteert.”  
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