
 

VEILIGHEIDSREGIO 
BRABANT-NOORD 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Postbus 218 
5201 AE 's-Hertogenbosch 

T 088-0208208 

Gemeente Haaren 
T.a.v. college van B&W 
Postbus 44 
5076 ZG HAAREN 

Datum 15 november 2019 	 Behandeld door C.T. Reitsma 	 Bijlage 
Onze referentie 2019-U4627 	 Telefoon 088-0208286 

Uw referentie 	 E-mail c.reitsma@brwbn.n1 
Zaaknummer BBN18-23552 

Onderwerp Verzoek toekennen frictiegelden 

Geacht College, 

Op 1 januari 2021 zal de Gemeente Haaren ophouden te bestaan en opgaan in de Gemeenten 
Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Voor de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) betekent dit 
dat taken van de Veiligheidsregio binnen het werkgebied van kern Haaren en Biezenmortel 
worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en dat de 
brandweerkazerne Haaren wordt overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat VRBN de brandweerpost en haar brandweervrijwilligers 
zorgvuldig wil overdragen. Zodat de vrijwilligers gemotiveerd blijven en hiermee ook de veiligheid 
voor de burgers gewaarborgd blijft. 

Met de overdracht van taken verdwijnen, als gevolg van een daling van het aantal inwoners in het 
werkgebied van de regio Brabant-Noord, ook inkomsten. Dit heeft negatieve financiele gevolgen 
voor VRBN. Deze inkomstendaling zullen wij als taakstelling in onze begroting opnemen, waarbij 
de frictie- en desintegratiekosten in drie jaar zullen worden afgebouwd. 

Daarnaast zal er ook activa overgedragen worden aan de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant, zoals materieel en materiaal. Aan de gemeente Oisterwijk zal de brandweerkazerne in 
Haaren worden overgedragen. Uitgangspunt is dat deze overdracht zal plaatsvinden tegen 
boekwaarde, waardoor er voor de activa geen frictiekosten zijn. 

Taakstelling VRBN m.i.v. 2021 financiele gevolgen opsplitsing gemeente Haaren 
GHOR BZ Brandweer Totaal 

Effect op de inwonerbijdrage 14.000 9.000 396.000 419.000 
Effect op de BDUR-uitkering 9.000 34.000 43.000 
Totaal 23.000 9.000 430.000 462.000 
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Door de opsplitsing van de gemeente Haaren verdwijnen er ruim 7.200 inwoners richting de regio 
Midden- en West-Brabant. Als we dit vertalen naar het effect op onze inkomsten dan dalen die 
met ingang van 2021 met € 462.000. 
De kolommen bevolkingszorg en GHOR verwerken hun taakstelling direct, frictie- en 
desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. 

Bevolkingszorg 
Voor de kolom Bevolkingszorg is de taakstelling € 9.000. De verwachting is dat deze binnen de 
huidige begroting kan worden opgevangen door efficientieverbetering. Deze bereiken we door 
meer interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en 
oefenen. 

GHOR 
Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiele consequentie is, dat er bij de GHOR-BN 
€ 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkonnen bij de GHOR-MWB. Dit 
omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken. 

Brandweer 
Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van 
€ 245.000 aan directe kosten. Om het resterende bedrag van € 185.000 op te vangen (zijnde 
frictie- en desintegratiekosten) denken we een overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben. 
Er komen nannelijk taken te vervallen zowel in het primaire proces (risicobeheersing, 
vakbekwaamheid, logistiek) als in de bedrijfsvoering. Die taken zijn als onderdelen verweven in 
de bestaande functies, waarop mensen in vaste dienst werken. Dit personeel kan niet 
onmiddellijk worden geschrapt in de bestaande organisatie. 

Brandweer, verlies aan inkomsten (taakstelling) 
Directe bezuiniging per 1-1-2021 430.000 
Directe kosten van de brandweerpost Haaren 245.000 
Brandweer, resterende taakstelling 185.000 
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Verzoek om frictiegeld 
Er resteert dus een taakstelling van € 185.000 per jaar. Deze taakstelling nemen we op in onze 
begroting. Deze taakstelling denken we, zoals vermeld, in een periode van drie jaar te kunnen 
realiseren. Daarom doen we aan u het verzoek tot het vergoeden van onze frictie-, en 
desintegratiekosten conform onderstaande overzicht. 

jaar percentage Vergoeding 
2021 	100% 	€ 185.000 
2022 	 67% 	€ 124.000 
2023 	 33% 	€ 61.000 
totaal 	 € 324.000 

Hopend op een positieve reactie van uw kant, namens de Voorzitter van de Veiligheidsregio 
Brabarit,Noord; 

drs. M.J.H. van Schaijk 
Directeur Veiligheidsregio 

Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan dhr. R. Randewijk, voorzitter van de 
werkgroep Samenwerkingsverbanden herindeling Haaren. 

3 van 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

