
   Pagina 1 van 3

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : 4

Steller : C. Reitsma Onderwerp : Uitredingsvoorwaarden Gemeente Haren

Algemene toelichting

Herindeling Gemeente Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg 
Per 1 januari 2021 zal de huidige gemeente Haaren, bestaande uit de dorpen Haaren, Helvoirt, 
Esch en Biezenmortel, worden opgeheven en gesplitst. 
Als gevolg van deze herindeling zal de brandweerpost Haaren overgaan naar de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant en op het grondgebied van de Gemeente Oisterwijk komen te liggen. 
De tot 31 december 2020 in de Gemeente Haaren gelegen brandweerpost Helvoirt komt per 
1 januari 2021 op het grondgebied van de Gemeente Vught te liggen.

Bij brief van 13 februari 2019 (bijlage) heeft u de colleges van Burgemeester en Wethouders van 
Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg in kennis gesteld van uw zienswijze op het 
herindelingsontwerp. De voorbereiding van de taakoverdracht is sedert het tweede kwartaal in 
2019 in samenwerking met de genoemde gemeenten en veiligheidsregio in gang gezet en zal 
naar verwachting voor eind 2020 worden afgerond.

Financiële consequenties

Frictie- en desintegratiekosten
In het op 25 maart 2020 vastgestelde Beleidskader 2021 is het volgende opgenomen over de 
herindeling van de gemeente Haaren: 
 

Herindeling gemeente Haaren
Door de opsplitsing van de gemeente Haaren verdwijnen er ruim 7.200 inwoners richting de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Als we dit vertalen naar het effect op onze inkomsten 
dan dalen die met ingang van 2021 met € 462.000 (structureel).

Brandweer GHOR BZ Totaal VR

Effect inwonerbijdrage -396.000 -14.000 -9.000 -419.000

Effect BDUR-bijdrage -34.000 -9.000 -43.000

Totaal -430.000 -23.000 -9.000 -462.000

De kolommen bevolkingszorg en GHOR verwerken hun taakstelling direct in de 
Programmabegroting 2021, frictie- en desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. Voor de 
kolom Bevolkingszorg is de taakstelling € 9.000. De verwachting is dat deze binnen de huidige 
begroting kan worden opgevangen door efficiëntieverbetering. Deze bereiken we door meer 
interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en oefenen. 
Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiële consequentie is, dat er bij de GHOR-BN 
€ 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkomen bij de GHOR-MWB. Dit 
omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken.

Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van 
€ 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een 
overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van frictie- en 
desintegratiekosten. Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn 
aan de kernen Haaren en Biezenmortel. Hierbij valt onder andere te denken aan boventallige 
personele overhead zijnde het aandeel van het management en personele ondersteuning vanuit 
ondersteunende afdelingen, dit personeel kan niet onmiddellijk worden geschrapt in de 
bestaande organisatie.
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In de Programmabegroting 2021 nemen we het resterende bedrag van € 185.000 op als nog in te 
vullen taakstelling. Daarnaast hebben we bij de gemeente Haaren op 15 november 2019 een 
verzoek neergelegd tot het vergoeden van deze resterende frictie-, en desintegratiekosten over 
de periode 2021-2023 van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Conform bovenstaande is in de Programmabegroting 2021 opgenomen dat gemeente Haaren aan 
frictie- en desintegratiekosten in totaal € 370.000 verschuldigd is aan Veiligheidsregio 
Brabant-Noord, te weten € 185.000 voor 2021, € 124.000 voor 2022 en € 61.000 voor 2023. 
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft het college van B&W van Gemeente Haaren op 
15 november 2019 bij brief (zie: bijlage) geïnformeerd over deze uittredingsvoorwaarden. Ook is er 
op ambtelijk niveau contact geweest, waarbij er een nadere toelichting is gegeven. Daarbij is 
aangegeven dat het de voorkeur heeft dat Gemeente Haaren dit bedrag (€ 370.000) in 2020 nog 
overmaakt aan Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Overdracht brandweerkazerne Haaren
De brandweerkazerne Haaren is sinds 2014 in eigendom van Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
Vanwege de overdracht van alle brandweerkazernes is eind vorig jaar met vertegenwoordigers 
van Gemeente Haaren, Gemeente Oisterwijk en Veiligheidsregio Midden-West-Brabant 
afgesproken dat Veiligheidsregio Brabant-Noord de kazerne per 1-1-2021 overdraagt aan de 
Gemeente Oisterwijk. Zowel voor gemeente Oisterwijk als voor Veiligheidsregio Brabant-Noord 
levert dit geen financieel voor- of nadeel op. Dit omdat de kazerne verkocht wordt tegen de 
boekwaarde per 1-1-2021, welke gelijk is aan de verstrekte geldlening van Gemeente 
Haaren/Oisterwijk aan Veiligheidsregio Brabant-Noord. De geldlening die Veiligheidsregio 
Brabant-Noord heeft bij Gemeente Haaren/Oisterwijk komt te vervallen en omdat de geldlening 
gelijk is aan de boekwaarde van de kazerne hoeft Gemeente Oisterwijk geen geld over te maken 
aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De boekwaarde van de kazerne Haaren (incl. grond) is per 31-12-2020 € 1.588.744. De waarde 
van de geldlening per 31-12-2020 is daaraan gelijk. 

Overdracht materieel en materiaal
Met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben we overleg over de overdracht van 
materieel en materiaal (pakken, voertuigen, e.d.). Uitgangspunt hierbij is om de post Haaren zo 
goed mogelijk over te dragen. Om die reden staan we ook welwillend tegenover de wensen van 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het materieel en materiaal dat Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant wil overnemen wordt overgedragen tegen de boekwaarde. Zo maakt 
Veiligheidsregio Brabant-Noord geen winst, maar ook geen verlies op het betreffende materieel en 
materiaal.

Uittredingsvoorwaarden
Overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord kan de Gemeente Haaren alleen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling na 
instemming van het Algemeen Bestuur, dat de gevolgen van het uittreden regelt. Daartoe kan het 
Algemeen Bestuur uittredingsvoorwaarden opleggen, zoals hiervoor en in het voorstel om te 
besluiten zijn opgenomen.

Advies contactambtenaren adoptiegemeenten
De contactambtenaren hebben ter gelegenheid van hun advisering over het Beleidskader 2021 
waarin de uittredingsvoorwaarden voor de Gemeente Haaren zijn opgenomen een positief advies 
uitgebracht.
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Procesgang

Processtap Datum

Contactambtenaren adoptiegemeenten (advisering beleidskader 2021) 2 december 2019

Regiegroep veiligheidsregio (schriftelijke advisering beleidskader 2021) 7 april 2020

Veiligheidsdirectie (schriftelijke advisering beleidskader 2021) 7 april 2020

Dagelijks Bestuur (advisering) 15 april 2020

Algemeen Bestuur (besluitvorming) 1 juli 2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. In te stemmen met het uittreden van de Gemeente Haaren uit de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en te besluiten ter dekking van de hierdoor ontstane 

frictie- en desintegratiekosten conform artikel 12, tweede lid van genoemde 

gemeenschappelijke regeling en aan de Gemeente Haaren de volgende 

uittredingsvoorwaarden op te leggen: 

a. Aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord ter dekking van de door het uittreden van de 

Gemeente Haaren ontstane frictie- en desintegratiekosten in 2020 in totaal € 370.000 te 

vergoeden te weten voor 2021 het bedrag van € 185.000, voor 2022 het bedrag van 

€ 124.000 en voor 2023 het bedrag van € 61.000.

2. De brandweerkazerne Haaren tegen de boekwaarde per 31-12-2020 van € 1.588.744 aan de 

Gemeente Oisterwijk te verkopen, waarmee de door de Gemeente Haaren/Oisterwijk aan de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord voor hetzelfde bedrag toegekende lening komt te vervallen.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………

Bijlage(s)
1. Zienswijze aan de colleges Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg d.d. 13 

februari 2019 Herindelingsontwerp Gemeenten Haaren.
2. Brief aan college Haaren d.d. 15 november 2019 betreffende het toekennen van 

frictiegelden. 
3. Brief aan college Haaren d.d. 10 april 2020 betreffende het toekennen van 

frictiegelden, rectificatie. 
4. Concept-brief aan college van Haaren d.d. 1 juli 2020 met uittredingsvoorwaarden.


