
 

 

 

Onderwerp: De Mussen ontvangt financiële steun van private partijen  

 

Den Haag, 14 december 2021 

 

Geachte wethouder Balster, 

De afgelopen jaren hebben wij herhaaldelijk met u het gesprek gevoerd over de financiële 

situatie van De Mussen. De afgelopen maanden werd duidelijk dat het college de brede 

welzijnsactiviteiten van De Mussen niet extra structureel wil steunen. Daarmee dreigde de 

continuïteit van De Mussen in gevaar te komen.  

In reactie op het uitblijven van de gevraagde gemeentelijke steun heeft een aantal private 

partijen met een donatie de kwaliteit en continuïteit van De Mussen gewaarborgd. De donateurs 

zijn zeer onder de indruk van de betekenis en impact van de werkzaamheden van De Mussen in 

de Schilderswijk en hebben vertrouwen in het bestuur en de directie. Ondanks dat zij 

welzijnswerk primair een publieke zaak vinden, willen de donateurs met hun gift voorkomen dat 

De Mussen een groot deel van haar belangrijke activiteiten zal moeten afbouwen en daardoor 

zelfs de deuren zal moeten sluiten. 

Zoals u zult begrijpen is De Mussen deze donateurs zeer erkentelijk. Met deze donaties, in 

aanvulling op de eigen bezuinigingen die wij komend jaar gaan doorvoeren, heeft De Mussen een 

sluitende meerjarenbegroting voor de komende vier jaar. 

De Mussen heeft zich bovendien tot taak gesteld om ook na 2025 financieel gezond te blijven, 

waarbij wij uitgaan van een constructieve samenwerking met de gemeente, zoals het oversluiten 

van de hypotheek. Verder kan De Mussen hiermee weer vanuit een gezonde basis aan de 

reorganisatie van het welzijn in het Centrum meewerken en deelnemen aan de uitvoering van de 

nieuwe welzijnsnota. De taakstelling van De Mussen is niet langer gedreven vanuit een 

noodscenario en zal daarmee op intelligente en zorgvuldige wijze kunnen worden doorgevoerd, 

met aandacht voor de waarde van het integrale welzijnswerk van De Mussen voor de wijk en de 

stad. 

We willen u bedanken voor uw aandacht voor onze situatie de afgelopen tijd en vertrouwen in 

het licht van het nieuwe welzijnskader en de aanknopingspunten voor de integrale werkwijze en 

aanpak van De Mussen daarin op een mooie toekomst van het welzijnswerk in het Centrum. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rolf Schuurman 

Voorzitter bestuur De Mussen 


