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Geacht college,

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 hebben wij u in kennis gesteld van onze zienswijze op het 
herindelingsontwerp. De voorbereiding van de taakoverdracht is sedert het tweede kwartaal in 
2019 in samenwerking met Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg en Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant in gang gezet en zal naar verwachting voor eind 2020 worden 
afgerond.

Overdracht mensen, middelen, taken, informatie en archieven
In afstemming met u, de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel en met de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken we samen aan een voor alle betrokken 
partijen zorgvuldige wijze van overdracht. Dat geldt in het bijzonder voor de (vrijwillige) 
brandweermedewerkers van de posten Haaren en Helvoirt. De operationele overdracht zal voor 
de hulpverleningsactiviteiten in verband met de jaarwisseling niet op 31 december om 24:00 
plaatsvinden. Hiervoor maken beide veiligheidsregio’s samen uitvoeringsafspraken.
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Frictie- en desintegratiekosten
Met de herindeling van de Gemeente Haaren en de gedeeltelijke overgang naar het grondgebied 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstaan frictie- en desintegratiekosten. In de 
eerste plaats betreft dit de terugloop in het aantal inwoners met 7.345 (cijfers per 1-1-2020). Dit 
heeft gevolgen voor de gemeentelijke inwonerbijdragen, maar ook voor de Rijksbijdrage BDUR 
aan Veiligheidsregio Brabant-Noord.

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 GHOR en Bevolkingszorg 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 door 
efficiencyverbetering (meer interregionale samenwerking, scherpe aanbesteding van opleiden, 
trainen en oefenen e.d.) binnen de begroting kan worden opgevangen.

Voor de GHOR is de wijziging marginaal. Weliswaar vallen bij GHOR Brabant-Noord jaarlijks 
€ 23.000 aan inkomsten weg, doch vanaf 2021 komen deze terug bij de 
GHOR Midden-West-Brabant. Beide GHOR bureaus werken immers samen in één organisatie. 

Voor Brandweerzorg, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering realiseren we een 
taakstelling van € 430.000 door het schrappen van € 245.000 aan directe kosten.
Voor het afwikkelen van het resterende bedrag van € 185.000 aan frictie- en desintegratiekosten 
denken we een overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben. Deze kosten komen voort uit 
directe en indirecte kosten die niet of niet uitsluitend aan de gebieden Haaren en Biezenmortel 
zijn te relateren. Hierbij moet u denken aan de kosten van functies die slechts in beperkte mate 
aan taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding & crisisbeheersing voor de 
huidige Gemeente Haaren zijn toe te schrijven en voorts aan ondersteunende taken op het 
gebied van bedrijfsvoering. De hiertoe door te voeren formatiereducties kunnen hierbij alleen 
door herschikking en inkrimping bij vacaturevervulling gedurende een overgangsperiode worden 
gerealiseerd.

Bij brief van 15 november 2019 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord u 
geïnformeerd over het voornemen om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord voor te stellen de Gemeente Haaren als uittredingsvoorwaarden uit onze 
gemeenschappelijke regeling als vergoeding voor de frictie- en desintegratiekosten in de periode 
2021 tot en met 2023 een eenmalig in 2020 te betalen bedrag van € 370.000 op te leggen.
Hierbij is ervan uitgegaan dat de frictie- en desintegratiekosten voor 2021 € 185.000 (100%) 
bedragen, voor 2022 € 124.000 (67%) en voor 2023 € 61.000 (33%). 

Overdracht brandweerkazerne Haaren
Zoals u weet is de brandweerkazerne Haaren sedert 2014 eigendom van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord. Met vertegenwoordigers van de Gemeenten Haaren en Oisterwijk en van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is eind 2019 afgesproken dat de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord deze brandweerkazerne per 1 januari 2021 overdraagt aan de Gemeente 
Oisterwijk.
De brandweerkazerne wordt verkocht tegen de boekwaarde per 1 januari 2021, te weten 
€ 1.588.744, welke gelijk is aan de door de Gemeente Haaren/Oisterwijk aan de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord verstrekte geldlening, die daarmee komt te vervallen. Deze overdracht levert bij 
geen van de betrokken partijen financieel nadeel op.
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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.

Uitredingsvoorwaarden
Overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord kan een gemeente alleen uit de gemeenschappelijke regeling treden na 
instemming van het Algemeen Bestuur, dat de gevolgen van het uittreden regelt. Daartoe kan het 
Algemeen Bestuur uittredingsvoorwaarden opnemen. 

In zijn vergadering op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord gelet op artikel 12, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling besloten om in 
te stemmen met het uittreden van de Gemeente Haaren uit de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord en tevens besloten als uittredingsvoorwaarde aan de Gemeente 
Haaren op te leggen dat ter dekking van de door het uittreden ontstane desintegratie- en 
frictiekosten in de periode 2021 tot en met 2023 een eenmalig in 2020 te betalen bedrag van 
€ 370.000 wordt opgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn desgevraagd graag 
bereid om deze brief en het besluit van het Algemeen Bestuur nader toe te lichten.

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. M.J.H. van Schaijk, drs. J.L.M. Mikkers,
secretaris voorzitter


