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Aanleiding 

Via diverse media heeft u inmiddels kunnen vernemen dat drs. R.H. Augusteijn onlangs bijgaand 

advies heeft uitgebracht over een datum van splitsing van onze buurgemeente Haaren. We zenden u 

zijn advies ter kennisname toe en willen u hierover graag kort informeren, te meer omdat ook onze 

gemeente onderdeel van dit advies uitmaakt. 

 

Informatie 

 

Opdracht procesadviseur 

Begin december 2016 is de heer Augusteijn door het college van Gedeputeerde Staten als 

procesadviseur aangesteld. Het doel is aan hen een zo breed mogelijk gedragen advies uit te brengen 

over de datum van splitsing van de gemeente Haaren. 

 

Eindconclusie advies Augusteijn 

De eindconclusie van de heer Augustijn luidt: splitsing gemeente Haaren en grenscorrecties per 

1 januari 2020, volgens een globaal stappenplan (zie verderop). Voor een nadere onderbouwing van 

deze eindconclusie verwijzen wij naar het bijgevoegde advies. 

 

Relevantie voor Heusden 

Tijdens de rondgang van de heer Augusteijn bleek dat onze gemeente een mogelijke rol speelt in de 

periferie van de Loonse en Drunense Duinen. Een aantal inwoners van de gemeente Haaren heeft 

namelijk aangegeven dat zij, bij een toekomstige splitsing van die gemeente, zich bij voorkeur aansluit 

bij de gemeente Heusden. Hoewel de gemeenteraad van Haaren in dit stadium natuurlijk primair aan 

zet is, hebben wij vanuit onze merkbelofte ‘Dromen. Doen. Heusden.’ in een vooroverleg aangegeven 

hier natuurlijk naar te willen handelen. Bovendien hebben wij in dit overleg de overweging 

meegegeven om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen, dat zich nu nog op 

Haarens grondgebied bevindt, toe te delen aan de gemeente Heusden. Hiermee komt de 

(gemeentelijke) handhaving en het onderhoud van dit gebied grotendeels in één hand. In het advies 

wordt geconstateerd dat dit via een grenscorrectie gerealiseerd kan worden omdat het hieraan 

verbonden inwonertal minder dan 10% bedraagt van het huidige inwonertal van onze gemeente. Dit 

betekent dat er voor Heusden dus geen noodzaak is om te komen tot tussentijdse verkiezingen. Over 

de exacte omvang/beloop van deze grenscorrectie en financiële gevolgen moet overigens nog nadere 

studie en overleg plaatsvinden. Op het hier betreffende grondgebied van de gemeente Haaren speelt 

overigens een aantal grotere handhavingskwesties waarover op voorhand goede afspraken moeten 

worden gemaakt. Voorkomen moet worden dat mogelijke toekomstige privaatrechtelijke claims geheel 

op het conto van onze gemeente terecht komen. 

 

Tijdpad 

De in het advies genoemde constateringen over de provincie en de gemeenteraad moeten in juni 

2017 geëffectueerd zijn, zodat de gemeenteraad van Haaren voor het zomerreces van 2017 een 

besluit over de start van de arhi-procedure (algemene regels herindeling) kan nemen.  



 

 

 

 

In tijd ziet het stappenplan (dat niet van toepassing is op de beoogde grenscorrectie) er als volgt uit: 

 

Datum Resultaat 
Voorjaar 2017 
 

Start herindelingsprocedure 

Voorjaar 2017 - jan. 2018 
 
 

Voorbereiding herindelingsontwerp, incl. grensbeloop, afspraken en 
voorbereiding o.a. over personele overgang 

Jan. 2018 
 

Vaststelling herindelingsontwerp 

Medio maart 2018 
 

Vaststelling herindelingsadvies 

21 Maart 2018 
 

Reguliere gemeenteraadsverkiezingen 

April 2018 
 
 

Vaststelling zienswijze GS over het herindelingsadvies, onder 
gelijktijdige doorzending daarvan aan de minister van BZK 

Jun. 2018 - mei 2019 
 
 

Wetgevingstraject rijksniveau (kabinet; Raad van State: Tweede en 
Eerste Kamer) 

Mei 2019 
 

Publicatie Staatsblad 

Juli - november 2019 
 

Voorbereiding verkiezingen 

November 2019 
 
 

Herindelingsverkiezingen in de gemeenten waar 
geen sprake is van een beperkte ‘grenscorrectie’ 

1 Januari 2020 
 

Datum van herindeling 

 



Aanbeveling
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van de gemeente Haaren
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Aanbeveling  voor een datum van herindeling van de gemeente Haaren, Roel Augusteijn, 27-01-2017 

1. Inleiding 
 
Op zoek naar een toekomstbestendige bestuurskrachtige situatie zag het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren een ambtelijke fusie 
met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel als de oplossing. Het 
collegevoorstel hiervoor werd in 2014 echter door de raad van Haaren afgewezen. 
Vervolgens heeft, in opdracht van het college, het adviesbureau WagenaarHoes 
een uitvoerig onderzoek naar de bestuurlijke toekomst ingesteld. De conclusie 
hiervan was dat splitsing van de gemeente Haaren de beste oplossing is.  
 
De raad nam in zijn besluitvormende vergadering van 21 april 2016 dit advies 
over. De termijn waarop deze splitsing zou moeten plaatsvinden werd daarbij niet 
vastgesteld. Wel verbond de raad een aantal voorwaarden aan de splitsing. Deze 
splitsing zou alleen kunnen plaatsvinden indien er een toekomstbestendige en 
gegarandeerd bestuurskrachtige oplossing zou ontstaan. Verder zou de bevolking 
over de voorgenomen splitsing geraadpleegd moeten worden.  
 
Dit op zich duidelijke en krachtige besluit veroorzaakte echter zowel bij inwoners 
als omliggende gemeenten verwarring omdat het tijdstip van splitsing niet bekend 
was en ook niet op korte termijn bekend zou worden.  Inwoners deden een beroep 
op de provincie om helderheid te krijgen.  
 
Opdracht aan de procesadviseur 

Na een aantal overleggen met de gemeente besloten Gedeputeerde Staten een 
procesadviseur aan te stellen die aan hen advies uitbrengt over de datum van 
splitsing. Essentieel is daarbij volgens Gedeputeerde Staten dat dit advies op een 
zo breed mogelijk draagvlak kan rekenen. Gedeputeerde Staten hebben mij 
gevraagd deze rol van procesadviseur op mij te nemen.  
 
De volledige opdracht luidt als volgt: 

- “De adviseur komt met een advies over een reële en zo breed mogelijk 
gedragen splitsingsdatum voor de gemeente Haaren. Onderdeel van dit 
advies is een stappenplan om de splitsingsdatum te realiseren; hierbij gaat 
het zowel om lokaal bestuurlijk, maatschappelijk als regionaal draagvlak; 

- De adviseur levert dit advies uiterlijk half april 2017 op, of zoveel eerder als 
mogelijk is; 

- In zijn advies betrekt de adviseur de aspecten die door het gemeentebestuur 
van Haaren, andere betrokken gemeenten of (groepen van) belanghebbende 
burgers en bedrijven en instellingen en de provincie naar voren worden 
gebracht; 

- De adviseur gaat daartoe met hen in overleg, alsmede met andere partijen 
waarvan hij denkt dat ze van belang zijn om te komen tot een goed 
inhoudelijk advies; 

- De adviseur maakt gebruik van de relevante documenten, zoals in ieder geval 
het rapport van WagenaarHoes en de briefwisseling tussen het college van 
B&W en het college van Gedeputeerde Staten.” 

 
Per 2 december 2016 ben ik met mijn werkzaamheden begonnen.  
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2. Ligging en ontstaan van de gemeente Haaren 
 

De gemeente Haaren is op 1 januari 1996 ontstaan door een samenvoeging van de 
voormalige gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt . In 1997 is hieraan nog de kern 
Biezenmortel (voormalige gemeente Udenhout) toegevoegd.  De gemeente is 
gelegen in het landelijk gebied tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 
 
Op onderstaande kaart zijn de huidige en vervallen gemeentegrenzen aangegeven.  
 

 
Kaart: situering gemeente Haaren, met huidige en vervallen gemeentegrenzen. 

 

3. Aanpak 
 
In december 2016 voerde ik samen met drs. Nicole Collombon, die de 
verslaglegging verzorgde, gesprekken met allerlei relevante personen: raad en 
college van Haaren, colleges van buurgemeenten, gedeputeerde en ambtenaren 
van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, inwoners uit de verschillende kernen, vertegenwoordigers 
van organisaties en medewerkers van de gemeente Haaren. Ook sprak ik in een 
informele setting met enkele burgemeesters en secretarissen van buurgemeenten 
(Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught) tegelijk, alsmede met alle (loco)-
burgemeesters van de betrokken gemeenten gezamenlijk. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Udenhout


4 

 

Aanbeveling  voor een datum van herindeling van de gemeente Haaren, Roel Augusteijn, 27-01-2017 

Daarnaast raadpleegde ik diverse deskundigen op politiek, bestuurlijk en 
organisatorisch terrein. De verslagen van de gesprekken zijn als bijlagen 
toegevoegd. 
 

4. Situatieschets 
 
In januari 2016 schreef Binnenlands Bestuur: "De gemeente Haaren worstelt al 
lange tijd met de bestuurlijke toekomst van de gemeente". In mijn gesprekken van 
december 2016 bleek dat sommige gesprekspartners inderdaad deze worsteling 
herkenden, anderen zagen de zoektocht veeleer als een uitdaging, maar de 
overgrote meerderheid erkent dat er op dit moment een bestuurlijk vacuüm en 
onduidelijkheid bestaat.  
 
De raadsbesluiten van Haaren van december 2015 en april 2016 vragen om een 
verdere concretisering. Verder werd uit de gesprekken duidelijk dat de 
bestuurlijke verandering niet moet leiden tot verschraling van de betrokkenheid 
van de inwoners bij hun dorp en zeker niet tot vermindering van de leefbaarheid 
of de voorzieningen. Duidelijk is mij gebleken dat men hecht aan dit gedeelte van 
Brabant en dat de gemeenschapszin groot is. De lokale overheid moet dit 
koesteren. Het is een slechte zaak dat de onduidelijkheid over de bestuurlijke 
toekomst gevolgen heeft voor het functioneren en het gezag van het 
gemeentebestuur.  
 
Opmerkelijk is de grote betrokkenheid van de inwoners bij de discussie. Een 
voorbeeld; om de raad duidelijk te maken dat men de ambtelijke fusie met de 
gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel niet wilde kwamen circa 400 - 500 
mensen naar de raadsvergadering. Enkele inwoners geven aan bang te zijn dat de 
gemeenteraad voor de verkiezingen van maart 2018 geen duidelijkheid zal geven. 
Men vreest voor een blijvend zwak functioneren van de gemeente bij uitblijven 
van een besluit om de Wet arhiprocedure1 ter hand te nemen. De onduidelijkheid 
over de bestuurlijke toekomst ligt als een sluier over het functioneren van de 
gemeentelijke organisatie. In gesprekken geven inwoners aan dit ook als zodanig 
te ervaren.  
 

Voor de inwoners van de vier kernen is nu al sprake van een duidelijke oriëntatie 
op de aangrenzende gemeenten, zowel door de ligging als door de voorzieningen 
die de buurgemeenten bieden aan de inwoners van de diverse kernen van Haaren. 
De meest betrokken omliggende gemeenten zijn naar verwachting Boxtel, 
Oisterwijk, Tilburg en Vught,. De gemeente Heusden speelt, zo bleek mij tijdens 
mijn rondgang, eveneens een mogelijke rol in de periferie van de Loonse en 
Drunense Duinen.  
 
Een voorbeeld van de eerder genoemde oriëntatie is de bibliotheek van Vught in 
relatie tot de kern Helvoirt. De omvang van het uitlenen en andere 
werkzaamheden van deze bibliotheek wordt voor 25% bepaald door inwoners 
van Helvoirt. Voor veel inwoners van de gemeente Haaren betekent dit dat de 
splitsing een buitengewoon duidelijke stap is. Anderen erkennen de oriëntatie 

                                                 
1 Wet arhi = Wet algemene regels herindeling 



5 

 

Aanbeveling  voor een datum van herindeling van de gemeente Haaren, Roel Augusteijn, 27-01-2017 

maar zijn bevreesd voor verlies van de kleinschaligheid en betrokkenheid op 
elkaar en de gemeente. Dit laatste is dus een duidelijk aandachtspunt voor de 
hierboven genoemde buurgemeenten. Deze buurgemeenten zijn overigens alle 
zeer gemotiveerd om de overstap van de Haarense kernen tot een succes te 
maken.  
 
Voor Boxtel, Oisterwijk en Vught betekent de komst van de Haarense kernen een 
redelijke tot behoorlijke toevoeging aan hun huidige omvang. Voor Tilburg en 
Heusden kan de overgang middels een grenscorrectie geëffectueerd worden. Dit 
betekent overigens niet dat deze beide gemeenten het belang van een goede 
uitvoering van deze overstap gering achten. Over de exacte omvang van deze 
grenscorrecties dient nog nadere studie en overleg plaats te vinden. In één opzicht 
waren alle vijf de buurgemeenten helder en eendrachtig: als de bevolking van de 
Haarense kernen de overstap logisch en goed vindt, dan moet de herindeling snel 
geëffectueerd worden om het hierboven beschreven vacuüm op te heffen.  
 
Snelheid en urgentie zijn vooral van belang voor de gemeente Boxtel, die een zeer 
groot deel van de gemeentelijke taken voor Haaren uitvoert (30% in fte, meer dan 
40% in euro's). Deze gemeente staat namelijk voor belangrijke investeringen 
vanwege de nieuwe (gemeenschappelijke) ambtelijke organisatie van de 
gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Op dit moment is onduidelijk of, hoe en 
in welke mate Haaren in de toekomst hierin blijft participeren. 
 

Raad en college van Haaren geven aan dat de provincie in het kader van 
Veerkrachtig Bestuur duidelijk moet maken hoe de splitsing van Haaren een 
meerwaarde kan betekenen voor de toekomstbestendigheid van de regio en de 
daarbij betrokken gemeenten. Men hecht aan een duurzame oplossing en vindt dat 
de provincie daarin helderheid moet verschaffen alvorens zij zelf tot 
besluitvorming kunnen overgaan. 
 

De raad van Haaren heeft besloten af te zien van een referendum over de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente, maar heeft in april 2016 wel gesteld dat 
de bevolking geraadpleegd moet worden in verband met de door de raad besloten 
splitsing en de uitvoering daarvan. 
 

5. Constateringen 
 

 Er is een raadsbesluit om onder een aantal randvoorwaarden tot splitsing 
van de gemeente over te gaan.  

 De raad heeft na een uitgebreide discussie B&W opgeroepen actief stappen 
te zetten om deze splitsing te effectueren.   

 De raad heeft bij de algemene beschouwingen in het najaar van 2016 aan 
het college gevraagd om in het voorjaar van 2017 een overzicht aan te 
leveren, waarin per kern aangegeven wordt, wat de situatie met name wat 
betreft de leefbaarheid is, welke vragen er leven, welke knelpunten om een 
oplossing vragen, hoe hieraan gewerkt wordt of gaat worden etc. Kortom 
een visie op de toekomst van de Haarense kernen.  
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 Deze vraag van de raad is van belang voor de voorgenomen splitsing. De 
buurgemeenten hebben aangegeven dat ze de eigenheid en identiteit van 
de Haarense kernen respecteren. Deze garantie biedt voldoende zekerheid 
om in aanloop naar de daadwerkelijke splitsing de visie op de toekomst 
van de Haarense kernen verder uit te werken. 

 Het gemeentebestuur van de gemeente Haaren zou hier, waar nodig 
ondersteund door de provincie, zelf regie op moeten voeren.  

 De Haarense inwoners zijn erg betrokken bij hun kernen en de toekomst 
daarvan en velen roepen op tot snelle duidelijkheid.  

 De oriëntatie van de inwoners is nu al sterk op de buurgemeenten. De 
vraag wat de buurgemeenten kunnen betekenen qua leefbaarheid, 
identiteit en eigenheid lijkt daarom bij de bevolking een minder grote rol te 
spelen.  

 Alle betrokken buurgemeenten hebben op dit moment een sterke ambitie 
om een nieuwe bestuurlijke toekomst te vinden voor dit gedeelte van 
Noord-Brabant. Ze hebben daarbij behoefte aan duidelijkheid op korte 
termijn. 

 Bij langere onduidelijkheid zou deze ambitie kunnen verminderen c.q. 
verdwijnen. Dit zou de samenwerking tussen de gemeenten in de subregio 
voor langere tijd kunnen beschadigen. 

 De gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Vught willen zo spoedig mogelijk via 
de lichte procedure van "toevoeging" tot herindeling overgaan. Een 
dergelijke lichte procedure betekent dat alleen de gemeente Haaren wordt 
opgeheven. Er zullen wel raadsverkiezingen worden gehouden. 

 De gemeenten Heusden en Tilburg kunnen via een grenscorrectie (minder 
dan 10% van het inwonertal van elk van beide gemeenten2) voor delen van 
de gemeente Haaren bij de herindeling betrokken worden. Als de 
betrokken partijen in goed onderling overleg deze grenscorrecties voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 door zouden kunnen voeren, heeft 
dit voordelen vanuit het oogpunt van democratische legitimatie.  

 Het is een unieke situatie dat zes gemeenten gezamenlijk tot een nieuwe 
bestuurlijk inrichting van een deel van Brabant komen. Er moet voorkomen 
worden dat dit momentum voorbij gaat.  

 De complexiteit hiervan vereist daarbij blijvende betrokkenheid van de 
provincie.  

 De provincie dient op korte termijn duidelijk te maken wat haar standpunt 
in deze is in het kader van het programma Veerkrachtig Bestuur in 
Brabant. Duidelijk moet zijn hoe de provincie aankijkt tegen de 
toekomstbestendigheid van alle betrokken buurgemeenten. Zijn de 
betrokken buurgemeenten voldoende robuust en toekomstbestendig om 
een deel van de bestuurszorg van de gemeente Haaren over te nemen, 
zodat door de splitsing een goede toekomst gegarandeerd is voor de 
Haarense kernen en hun inwoners.  

 Overigens is in de praktijk in Nederland gebleken dat een herindeling die 
na enige tijd gevolgd wordt door een nieuwe herindeling niet tot 
bestuurlijke of maatschappelijke problemen leidt (bijvoorbeeld de 
gemeente Oss; gemeente Hollands Kroon).  

                                                 
2 Binnen deze voorwaarde moet in het vervolgproces worden uitgewerkt hoe het logisch grensbeloop zou moeten zijn. 
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 De gemeenteraad van Haaren dient duidelijk te maken hoe de bevolking 
geraadpleegd zal worden over de wijze van splitsing en de datum. Daarbij 
kan de door de raad aan burgemeester en wethouders gevraagde visie op 
de toekomst van de kernen betrokken worden.  

 

6. Tijdpad en conclusie 
 
De genoemde constateringen over de provincie en de gemeenteraad zouden in 
juni 2017 geëffectueerd moeten zijn, zodat de gemeenteraad voor het zomerreces 
van 2017 een besluit over de start van de arhi-procedure kan nemen. De provincie 
zou tot de zomer van 2017 het proces moeten blijven volgen, faciliteren en 
begeleiden. De intensiteit hiervan is afhankelijk van de omstandigheden. Ook na 
de besluitvorming door de raad zal extra facilitering vanuit de provincie 
noodzakelijk zijn gezien de vele betrokken gemeenten. Te denken valt dan aan 
"bestuurlijk meedenken" en aan de inzet van een externe ambtelijk projectleider. 
 

Essentieel is om de grote betrokkenheid van de bevolking bij hun kern en de 
toekomst daarvan te honoreren en te stimuleren. De Vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant kan en wil hierbij een rol spelen, zodat externe expertise de 
inwoners kan stimuleren. Het kan een novum zijn om bij een arhi-procedure zo'n 
voorname plek in te ruimen voor participatie van inwoners.  
 

De omliggende gemeenten zouden het liefst de datum 1-1-2019 als beoogde 
splitsingsdatum willen vaststellen. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2018 zouden dan uitgesteld kunnen en mogen worden naar november 2018, mits 
uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 een wet tot herindeling bij de Tweede 
Kamer is ingediend. In de praktijk is het echter een illusie te veronderstellen dat 
dit kan lukken.  
 
Gezien de wettelijke termijnen die gelden voor de verschillende fasen van het 
proces om te komen tot een herindelingsontwerp is 1-1-2019 niet haalbaar. Dat is 
ook te zien in navolgend schema dat afkomstig is uit het handboek gemeentelijke 
herindeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Daar komt nog bij dat er maar liefst zes gemeenten zijn betrokken bij de 
herindeling. Het grensbeloop moet nog worden uitgewerkt en burgers en 
gemeenteraden van alle gemeente moeten worden meegenomen in het proces. In 
een dergelijke complexe situatie is het onwenselijk om bij het opstellen van het 
herindelingsontwerp snelheid voor zorgvuldigheid te laten gaan. 
 
Het ritme van de gemeenteraadsverkiezingen volgend zou de datum 1 januari 
2022 in beeld komen (met vervroeging van de verkiezingen naar november 2021). 
Voor raad en college van de gemeente Haaren zou dit wellicht de vroegst 
mogelijke gewenste datum zijn. Men kan dan na de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018 in nieuwe samenstelling geleidelijk toewerken naar de splitsing. 
Bij de naburige gemeenten bestaat hier echter geen draagvlak voor. Er lijkt bij de 
bevolking breed draagvlak te bestaan voor opsplitsing.  
 
Indien dit inderdaad zo blijkt te zijn willen de buurgemeenten dit zo snel mogelijk 
tot stand brengen. Enerzijds om de jaren voortdurende discussie nu af te ronden, 
anderzijds vooral om praktische en organisatorische redenen. De gemeente Boxtel 
geeft daarbij het meest duidelijke signaal af, dat in de loop van 2017 – in verband 
met forse investeringen – duidelijk moet worden in welke omvang de 
dienstverlening aan de inwoners van Haaren gecontinueerd moet worden.  
Dit alles leidt tot de conclusie dat de eerst mogelijke en daarmee gewenste datum 
1 januari 2020 is. De verkiezingen van maart 2018 dienen dan gewoon plaats te 
vinden. Anderhalf jaar later, november 2019, vinden dan de 
herindelingsverkiezingen plaats. Ik heb geconstateerd dat de betrokken 
gemeenten deze gebroken bestuursperiode uitdrukkelijk voor lief nemen en 
veruit prefereren boven langdurigere onzekerheid.  
 
Overigens geldt bij grenscorrecties een ander regiem voor verkiezingen. Heusden 
en Tilburg worden niet geconfronteerd met een gebroken bestuursperiode en 
uitgestelde of vervroegde verkiezingen. Er dient echter naar mijn mening wel met 
de inwoners in de betrokken delen van de gemeente Haaren gesproken te worden 
welke invloed deze situatie heeft op hun stemrecht voor 
gemeenteraadsverkiezingen. 
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Mijn eindconclusie luidt: splitsing gemeente Haaren en grenscorrecties per              
1 januari 2020, volgens het globale stappenplan hieronder.  
 

Stappenplan 

 

Datum Resultaat 
Voorjaar 2017 Start herindelingsprocedure 
Voorjaar 2017-jan. 2018 Voorbereiding herindelingsontwerp, incl. 

grensbeloop; afspraken en voorbereiding o.a. over 
personele overgang 

Jan. 2018 Vaststelling herindelingsontwerp 
Medio maart 2018 Vaststelling herindelingsadvies 
21 maart 2018 Reguliere gemeenteraadsverkiezingen 
April 2018 Vaststelling zienswijze GS over het 

herindelingsadvies, onder gelijktijdige doorzending 
daarvan aan de minister van BZK 

Jun. 2018 – mei 2019 Wetgevingstraject rijksniveau (kabinet; Raad van 
State: Tweede en Eerste Kamer) 

Mei 2019 Publicatie Staatsblad 
Juli - november 2019 Voorbereiding verkiezingen 
November 2019 Herindelingsverkiezingen in de gemeenten waar 

geen sprake is van een beperkte “grenscorrectie” 
1 januari 2020 Datum van herindeling 
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Verslag gesprek Progressief ‘96 
2 december 2016 om 16.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 

Aanwezigen: De heer Assink (fractievoorzitter), Progressief ‘96 
  Mevrouw Blom, Progressief ‘96 
  De heer Gerritse, Progressief ‘96 
  De heer Van Ginneken, Progressief ‘96 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
  Mevrouw Collombon, verslag  
  
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijk 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het 
advies. Hij wil vooral luisteren naar de fractie en heeft een aantal vragen.  
 
Progressief ’96 geeft aan vooral snel te willen starten met het proces naar herindeling. 
 
Welke stappen zijn sinds de verkiezingen in 2014 gezet? En wat is de stand van zaken? 
Progressief ’96 schetst het proces. Aanvankelijk werd gedacht aan een ambtelijke fusie tussen de 
gemeenten Haaren, Boxtel en Sint-Michielsgestel. De gemeenschap is hier tegen in het geweer 
gekomen.  
Alle fracties met uitzondering van de VVD waren op dat moment voorstander van een ambtelijke 
fusie. In de kernen waren de geluiden over deze ambtelijke fusie niet positief. Men had geen 
binding met deze gemeenten. Door de inwoners zijn vervolgens handtekeningen opgehaald. De 
discussie in de raad, die daarop volgde, is met name gericht geweest op de volksraadpleging en 
niet op de datum. Door deze discussie zijn, volgens de fractie, de aanvankelijke meningen over 
een ambtelijke fusie en de datum daarvoor van de andere 2 fracties gewijzigd. Er is geen 
referendum meer over de toekomst gehouden, zoals men voor ogen had . De fractie heeft 
weliswaar tegen het houden van een referendum gestemd. Niet zozeer omdat men hiertegen was, 
maar omdat de vraagstelling voor dit referendum te ingewikkeld was. Een referendum zou naar 
hun mening alleen de keuze tussen ja en nee moeten bieden.  
 
Progressief ’96 heeft geen moeite met de door de Provincie Noord-Brabant gestelde datum voor 

herindeling. Zij vinden dat er snel aan de slag gegaan moet worden met de herindeling, waarbij het 

met name van belang is om de wensen per dorp/kern in kaart te brengen richting de toekomst.   In 

het rapport van Wagenaar en Hoes zijn 10 criteria gesteld. De provincie Noord-Brabant vult twee 

criteria uit het rapport te weten bestuurskrachtig en toekomstbestendig volgens de fracties en 

college op een andere manier in dan bedoeld is in het rapport Wagenaar en Hoes. De fractie 

Progressief ’96 onderschrijft de invulling van de provincie Noord-Brabant en hebben dit ook in de 

raad van (november 2015) uitgesproken. Progressief ’96 is van mening dat het beter is om de 

bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren mee te bepalen, dan later en zonder inbreng aan 

te schuiven bij een nieuwe werkelijkheid. Los van de procedure, vindt de fractie het goed dat er 

een procesadviseur is aangesteld. Zij zien de procesadviseur als een onafhankelijk persoon die 

mee gaat denken over de beste weg om tot herindeling te komen. 

De oriëntatie van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel is verschillend. Haaren is 
gericht op Oisterwijk, Helvoirt  op Vught, Esch op Boxtel en Biezenmortel op Tilburg.  Tussen de 
kernen bestaat ook van oudsher geen directe verbinding. In het bestuursakkoord van 2014 is 
afgesproken om bij de inwoners de richting voor de toekomst van de gemeente Haaren op te 
halen. De inwoners hebben aangegeven voorstander te zijn van een herindeling / splitsing. Ook 
kwam uit de gesprekken die de kerngroep voerde naar voren, dat de omliggende gemeenten 
positief stonden tegenover een eventuele komst van de dorpen.   
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Uit het rapport van Marcel Boogers in 2011 kwam herindeling ook naar voren. De conclusie in dit 
rapport was: “De gemeente Haaren is te klein om zelfstandig te blijven. Zet daarom een stip op de 
horizon voor herindeling”.  In 2011 stond het bestuur echter niet open voor de bespreking van deze 
conclusie.  Progressief ’96 deelt de conclusie dat Haaren te klein is om zelfstandig te blijven.  
 
Later is ook een rapport door Wagenaar en Hoes opgesteld, waarin 36 scenario’s voor 
samenwerking / fusie aan de hand van criteria zijn onderzocht. Wagenaar en Hoes heeft als 
fusiedatum 2018 genoemd. Naar mening van de fractie zijn daardoor de fracties verschillend in het 
traject gaan staan. Zo wilde Samenwerking `95 geen einddatum meer. Het college heeft in april 
2016 de opdracht gekregen om gesprekken te voeren met de omliggende gemeenten. De raad 
heeft verzocht om een rapportage van deze gesprekken.  
 
De fractie vindt het jammer dat de sfeer in de raad niet coöperatief is.  
 
Hoe belangrijk vindt de fractie snelheid in het traject? En welke partijen spelen nog meer 
een rol? 
De fractie is van mening dat het besluit genomen is om te splitsen. Zolang er geen duidelijkheid is 
in de datum kunnen de kernen zich hierop niet gaan richten voor de toekomst. Dit leidt tot 
onduidelijkheid en onzekerheid voor de inwoners. De fractie ontvangt hierover signalen zowel 
vanuit de inwoners als vanuit de organisatie. Er is ook pessimisme over het traject. De fractie heeft 
de indruk dat de inwoners het “beu” zijn vanwege alle processen tot nu toe. De fractie is van 
mening dat de raad en het college aan zet zijn. 
 
Er is een belangengroep “Toekomst Haaren”, die per dorp georganiseerd is en a-politiek gestart is. 
Bij de dorpsontwikkelingsplannen zijn destijds per kern groepen geweest die zich hiermee 
bezighielden. Er is éen dorpsraad in Biezenmortel, maar die is niet actief.  
 
Waarom is april 2016 door raad voor splitsing gekozen? 
De fractie is van mening dat hiervoor gekozen is vanwege de druk vanuit de inwoners. Ook de 
belangengroep speelt hierbij een rol. De fractie heeft ingestemd met het raadsbesluit tot splitsing 
vanwege de criteria toekomstbestendigheid en inwoners.  
 
De fractie vindt belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de inwoners in de dorpen. Duidelijkheid 
over de herindelingsdatum en duidelijkheid over wat samengaan van de kernen met de 
desbetreffende gemeente inhoudt. 
 
Procesafspraken 
Van het gesprek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt naar de fractie gestuurd voor 
reactie. Het advies wordt gedeeld met de raad. Misschien dat in de tussentijd nog een keer een 
gesprek gevoerd wordt met de fracties en/of raad als geheel. Als er behoefte bij de fractie is om 
een gesprek te voeren, dan is dit altijd mogelijk. Het uiteindelijke advies wordt aan de raad 
voorgelegd. Tot slot zegt de heer Augusteijn dat in het persbericht van de provincie Noord-Brabant 
sprake is van oplevering van een advies in april 2016. Wat hem betreft kan dit eerder opgeleverd 
worden.  
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Verslag gesprek Samenwerking ‘95 
3 december 2016 om 9.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
Aanwezigen: De heer den Ouden (fractievoorzitter) Samenwerking ‘95 

De heer S. Reijnen, Samenwerking ‘95 
De heer T. Reijnen, Samenwerking ‘95 
De heer Van Schijndel, Samenwerking ‘95 
De heer Velthuizen, Samenwerking ‘95 
De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

Verhinderd: De heer Nelissen, Samenwerking ‘95 
 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijk 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het 
advies. Hij wil vooral luisteren naar de fractie en heeft een aantal vragen.  
 
De fractie stelt zich kort voor. Uit elke kern heeft de partij vertegenwoordiging. De heer Nelissen is 
verhinderd.  
De fractie geeft aan dat zij vindt dat dhr,. Augusteijn zelf zijn opdracht moet bepalen. 
 
Waarom heeft Samenwerking ’95 in april 2016 besloten tot splitsing van de gemeente? 
Het rijk heeft 3 decentralisaties met bijbehorende bezuinigingen doorgevoerd. Deze taken kun je 
als gemeente Haaren niet alleen uitvoeren. Hete idee was om te onderzoeken hoe een 
samenvoeging tot stand kan komen, zonder dat de identiteit van de kernen wordt aangetast.  
De fractie schetst het tot nu toe doorlopen traject. 6 Meijerij-gemeenten zijn met elkaar in gesprek 
gegaan over een ambtelijke samenwerking. De vier gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, 
Haaren en Vught bleven daarvan over. Vlak voor de verkiezingen in 2014 haakte de gemeente 
Vught af. Vervolgens is met  drie gemeenten (Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel) een 
ambtelijke samenvoeging verder onderzocht. Om de bevolking te raadplegen over wat zij daarvan 
vonden en als aandachtspunten wilden meegeven, zijn gespreksavonden georganiseerd. Op deze 
avonden werd gesteld dat als je met 3 gemeenten een ambtelijke fusie aangaat, dat je daar later 
ook mee zult herindelen. Het geluid van veel inwoners was dat zij een herindeling met deze 3 
gemeenten niet zien zitten. 
Daarop is een onderzoeksbureau in de arm genomen om alle opties voor Haaren te onderzoeken. 
Eén van de conclusies uit het daaruit voortkomende rapport is, dat de vier kernen allen anders 
georiënteerd zijn en dat er nu geen reële opties zijn waarin de gemeente als geheel opgaat in een 
grotere gemeente. 
Het toekomstperspectief is dan ook een opsplitsing. De fractie vindt het belangrijk dat de inwoners 
gehoord worden als het zover is. De fractie vindt het belangrijk dat de rapportage van Wagenaar 
en Hoes meegenomen wordt in het advies. 
 
Bij de toevoeging in 1996 van Biezenmortel aan de gemeente Haaren, heeft Biezenmortel voor de 
gemeente Haaren gekozen als “minst goede van twee kwaden”. Als er een herindeling komt zal 
Biezenmortel voor Tilburg (Udenhout) kiezen.  Esch en Helvoirt zullen niet voor Tilburg kiezen. 
Een opsplitsing ligt dan voor de hand.  
 
De fractie kan zich vinden in het zelfstandig blijven van de gemeente Haaren. Maar denkt wel dat 
er in de toekomst iets moet gebeuren.  
 
Er is een belangengroep actief, die ontstaan is naar aanleiding van het voorstel tot een ambtelijke 
fusie met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. De belangengroep is gekomen met de 
vraag, “als de gemeente Haaren gaat opsplitsen, waar ligt dan de voorkeur?” De fractie geeft aan 
dat dit een nogal gekleurde vraagstelling is. De optie om zelfstandig te blijven zat daar bijvoorbeeld 
niet bij. 
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De fractie ziet geen noodzaak om op korte termijn te gaan splitsen. Haar mening is dat het 
onlogisch is om nu een stap te zetten en over een aantal jaar weer. De fractie had verwacht dat 
vanuit de Provincie Noord-Brabant een visie was opgesteld over de toekomst van Brabant: Hoe 
ziet het grotere plaatje eruit? Alleen de opsplitsing van de gemeente Haaren is niet het volledige 
plaatje. Je moet weten wat de buurgemeenten als toekomstperspectief hebben en hoe de 
toekomstige gemeenten er uit gaan zien. 
 
De fractie vraagt zich af, wat een splitsing per kern, oplevert voor de kernen. Enkel een opsplitsing 
van de gemeente Haaren levert niets op. Zij hechten sterk aan het borgen van de leefbaarheid van 
de kernen voor de komende 10 tot 15 jaar. Dit is hun doel.  
Welke stappen zou de fractie willen zetten?  
Het college heeft de opdracht van de raad  gekregen om de leefbaarheid van de dorpen in kaart te 
brengen. Leefbaarheid in de kernen (voldoende voorzieningen en verenigingen per dorp,in elke 
kern woningbouw, scholen en goede zorg) staat voor hen voorop. De kernen moeten niet tot 
forenzendorpen verworden. De raad heeft daarvoor de kaders ingebracht bij de 
begrotingsbehandeling. Het college heeft aangegeven dat voor juni 2017 de eerste aanzet wordt 
gegeven. Van de provincie Noord-Brabant wordt verwacht, dat ook zij nadenken over de 
leefbaarheid in kleine kernen (bijvoorbeeld door ruimte te geven aan woningbouwlocaties).  
 
De heer Augusteijn merkt op dat bij het in kaart brengen van de leefbaarheid in de kernen, de raad 
de kaders stelt. De gemeente is aan zet en het is nodig om daarover in gesprek te gaan met de 
inwoners. De gemeente staat zelf aan het roer. Dit is essentieel.  
 
De fractie vindt de datum nu niet van belang. Zij vinden essentieel hoe de leefbaarheid in de 
kernen te borgen voor de inwoners richting de toekomst. De fractie vindt van belang dat als er nu 
een stap gezet wordt die toekomstbestendig is en past in het grotere geheel, dat deze duidelijk 
gecommuniceerd moet worden en de inwoners de ruimte hebben om hierop te reageren. Zij 
hebben enige twijfel over de opkomst bij een dergelijke raadpleging. Zij hebben signalen 
ontvangen dat de inwoners het “beu” zijn.  
 
De heer Augusteijn zegt dat het essentieel is om een objectief beeld over wat bij de bevolking leeft 
te krijgen. Hij trekt hier het liefst samen met de gemeente in op. Het primaat ligt bij de politiek. De 
fractie kan zich voorstellen dat er (niet alweer) gespreksavonden worden georganiseerd, maar 
naar een andere wijze voor het ophalen van objectieve beelden wordt gezocht. Van belang voor 
de fractie is dat als het zover is de inwoners een heldere vraagstelling krijgen voorgelegd.   
 
Op welke termijn is het nodig om duidelijkheid te krijgen? 
Wat de fractie betreft, kan snel aan de slag gegaan worden met wat de toekomstbestendigheid 
inhoudt en duidelijkheid over wat te realiseren voor de inwoners in de dorpen.  
 
De heer Augusteijn merkt op dat een stevige discussie in de gemeente is gevoerd over het 
ingrijpen van de provincie Noord-Brabant en over het wel of niet samenwerken met de door de 
provincie benoemde procesadviseur.  
De fractie zegt dat in de brief van de provincie Noord-Brabant staat dat er een procesadviseur 
komt of de gemeente dit nu wil of niet, waarbij het enkel de opdracht van de procesadviseur is om 
een datum vast te stellen. De brief van de provincie Noord-Brabant roept een beeld op bij de 
fractie; ook na het eerder gevoerde gesprek met gedeputeerde Spierings. Op alles wat de fractie 
van belang vindt, wordt niet ingegaan, zoals het borgen van de  leefbaarheid en het grotere 
plaatje. De gedeputeerde heeft gezegd dat het onderzoek van Wagenaar en Hoes een goed 
onderzoek is, maar ook dat zij het niet eens is met de daarin genoemde criteria. Voor de fractie 
staat de inhoud voorop. De fractie heeft daarom het gevoel niet gehoord te zijn bij de provincie 
Noord-Brabant. Het gesprek met de procesadviseur geeft een beter gevoel. De fractie wil 
samenwerken met de procesadviseur.  
 
De fractie vindt daarbij van belang dat het probleem helder is en essentieel dat een oplossing 
toekomstbestendig is. De fractie is benieuwd welke stip aan de horizon de procesadviseur voor 
ogen heeft? 
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De heer Augusteijn geeft aan dat het er met name omgaat hoe de omliggende gemeenten in het 
proces zitten en welke borgingspunten er bij de kernen zijn. De gemeente Haaren is daarbij 
afhankelijk van de ontvangende partijen. Essentieel is dat de gemeente zelf goed weet wat zij 
willen voor de inwoners, zodat hierover in gesprek gegaan kan worden  
 
Procesafspraken 
Van het gesprek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt naar de fractie gestuurd voor 
reactie. Het advies wordt gedeeld met de raad. Misschien dat in de tussentijd nog een keer een 
gesprek gevoerd wordt met de fracties en/of raad als geheel. Als er behoefte bij de fractie is om 
een gesprek te voeren, dan is dit altijd mogelijk.  Tot slot zegt de heer Augusteijn dat in het 
persbericht van de provincie Noord-Brabant sprake is van oplevering van een advies in april 2016. 
Wat hem betreft kan dit eerder opgeleverd worden.  
 
Samenwerking ’95 wil het traject samen met de procesadviseur doorlopen met de intentie om 
samen verder te komen voor de gemeente. Het gesprek is als plezierig ervaren De fractie heeft het 
vertrouwen dat de procesadviseur onafhankelijk opereert.  
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Verslag gesprek VVD 
3 december 2016 om 10.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Scholtze, fractievoorzitter VVD 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht toe zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw 
Collombon aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijk 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het 
advies. Hij wil vooral luisteren naar de fractie en heeft een aantal vragen.  
 
Waarom heeft de VVD in april 2016 besloten tot splitsing van de gemeente? 
De VVD was geen voorstander van een ambtelijke fusie, vanwege de indruk dat vanuit de 
ambtelijke fusie de gemeenten in een bestuurlijke fusie terecht komen. Mocht na ambtelijke fusie 
bestuurlijk voor een andere optie (met een andere gemeente) gekozen worden, dan is ontvlechting 
complex. 
 
De VVD ziet geen directe bestuurlijke noodzaak om de zelfstandigheid van de gemeente Haaren 
op te heffen. Herindeling voegt op dit moment niets toe. Op termijn is splitsing aan de orde is, ook 
al omdat de toekomstbestendigheid van kleine gemeenten eindig is. Als voorbeeld haalt de heer 
Scholtze de decentralisaties aan.  
 
Is de huidige situatie niet onduidelijk is voor de inwoners?  
De VVD is het daarmee niet eens. De raad heeft geen uitspraken gedaan over hoe de gemeente 
Haaren opsplitst. Naar schatting maakt ten minste 85% van de inwoners het niet zoveel uit. De 
gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven, met als intentie om in oktober het gesprek 
hierover aan te gaan. In de tussentijd is de brief van de Provincie Noord-Brabant over de 
procesadviseur gekomen.  
 
De VVD is het er niet mee eens dat Biezenmortel naar Tilburg zou moeten gaan. Het is een klein 
dorp maar als - in geval van een grenscorrectie het zo is dat er pas na 2 jaar verkiezingen zijn - 
dan is dit niet goed voor de inwonersvertegenwoordiging. Dit is overigens slechts één van de 
redenen waarom de fractie dit standpunt op korte termijn is toegedaan. De fractie heeft niet de 
idee dat de gemeente nu is stilgevallen. Investeringen en meerjarenplannen worden uitgevoerd.  
 
De VVD staat achter het genomen besluit. Voor de splitsing is unaniem gekozen door de raad. De 
verdeeldheid komt doordat men het niet eens is over de manier waarop. Ook omdat hierover niet 
expliciet gesproken is. De discussie is vooral gegaan over de basis “gaan wij samenwerken, 
samenvoegen of opsplitsen?” Het college heeft vervolgens de opdracht gekregen om met de 
omliggende gemeenten in gesprek te gaan. De VVD is van mening dat er geen ander onderwerp is 
dat zoveel aandacht krijgt. Over de in het proces te zetten stappen zou ook gesproken zijn, als de 
brief van de provincie niet was gekomen. De fractie schat in dat dat de provincie met de brief is 
gekomen politiek is; het stellen van een voorbeeld voor andere gemeenten. 
 
De belangengroep is ontstaan uit de inwonersavonden over de toekomst. De leden zijn niet 
allemaal politiek betrokkenen. De belangengroep heeft een handtekeningenactie georganiseerd. 
Zij hebben daarbij alleen de vraag gesteld over de splitsing en nooit de vraag over de 
zelfstandigheid. Dit betreurt de fractie net als de verscherpte toonzetting hierbij richting het college.  
 
De fractie schetst het doorlopen traject. Het eerste voorstel van het college betrof een ambtelijke 
fusie met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Uit het rapport van Wagenaar en Hoes 
kwam als conclusie om op termijn op te splitsen. Tot dat moment hebben raad en college op een 
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lijn gezeten. Het voorstel van het college om tot een referendum te komen over het onderzoek is 
niet omarmd door de raad. Het collegevoorstel in april 2016 stelde voor om op te splitsen en niet 
dat de gemeente Haaren zelfstandig zou moeten blijven.  
 
Hoe ziet de fractie het traject vanaf dit moment?  
De fractie spreekt de hoop uit dat het democratisch proces gerespecteerd wordt. Het is van belang 
focus aan te brengen in de manier van opsplitsen; want daar zijn de meningen bij de fracties over 
verdeeld (in 2 of in 4 gedeelten). Naar mening van de fractie is dit verbonden met het moment 
waarop de splitsing kan plaatsvinden. De fractie benadrukt nogmaals dat er geen noodzaak is om 
op een korte termijn op te splitsen. De focus zou vooral moeten liggen op de manier waarop en 
wat de gevolgen zijn van de opsplitsing. Bijvoorbeeld gaat Biezenmortel naar Oisterwijk of Tilburg? 
De fractie beseft dat dit ook afhankelijk is van de bereidheid van de ontvangende gemeenten. De 
identiteit van de kernen is daarbij leidend (zoals economische factoren) en niet zozeer de focus 
van een kern waar naar de dokter wordt gegaan.  
 
De VVD zegt in te schatten en zich voor te kunnen stellen dat de inwoners het beu zijn om 
opnieuw bevraagd te worden. Dit speelt in zijn algemeenheid in Nederland. De uitdaging is om 
andere dan de reeds bekende geluiden van de al actieve / georganiseerde inwoners te horen en 
hoe deze te bereiken.  
 
De VVD was alleen voor een referendum onder de voorwaarde dat dit neutraal objectief zou zijn. 
Samenwerking 95 kon pas met een referendum instemmen als er sprake was van een 
fusie/opsplitsing. Progressief ’96 heeft tegen het houden van een referendum gestemd, omdat het 
voorgenomen besluit naar hun mening niet goed was. De jongere generatie is naar de mening van 
de fractie afwezig in het dossier. Met name de oude sentimenten spelen een rol (althans bij 
Biezenmortel).  Voor de dorpen Haaren en Helvoirt is dit eenduidiger. Voor de overige dorpen ligt 
dit ingewikkelder.  
 
De dorpsraad van Biezenmortel bestaat niet meer. Er zijn geen dorpsraden die de kernen 
vertegenwoordigen. 
 
De fractie vindt het prettig dat de heer Augusteijn zo snel het initiatief heeft genomen om met de 
fracties in gesprek te gaan. Hij benadrukt dat de VVD graag wil samenwerken met de 
procesadviseur en hoopt dat het zo is dat het besluit over de datum aan de gemeente Haaren is. 
De fractie vindt het van belang dat op objectieve wijze de inwoners worden bereikt en niet alleen 
de reeds bekende groepen en geluiden kenbaar worden gemaakt.  
 
Procesafspraken 
Van het gesprek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt naar de fractie gestuurd voor 
reactie. Het advies wordt gedeeld met de raad. Misschien dat in de tussentijd nog een keer een 
gesprek gevoerd wordt met de fracties en/of raad als geheel. Als er behoefte bij de fractie is om 
een gesprek te voeren, dan is dit altijd mogelijk. In het persbericht van de provincie staat dat het 
advies in april 2018 gereed is. De heer Augusteijn denkt dat het advies eerder gereed is. Hij 
benadrukt nogmaals dat hij het proces samen met de gemeente wil doorlopen.  
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Verslag gesprek Lokaal & Liberaal  Haaren 
3 december 2016 om 10.45 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 

Aanwezigen: De heer Van Pinxteren, fractievoorzitter LLH (Lokaal & Liberaal  Haaren) 
  De heer Augusteijn, procesadviseur 
  Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht toe zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw 
Collombon aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijk 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het 
advies. Hij wil vooral luisteren naar de fractie en heeft een aantal vragen.  
 
Waarom heeft LLH in april 2016 besloten tot splitsing van de gemeente? 
De fractie heeft als enige fractie in december 2015 tegengestemd tegen rapport Wagenaar en 
Hoes. Het rapport had als conclusie dat opsplitsing op termijn de enige optie was. De fractie vond 
dit niet “smart” genoeg vanwege de zinsnede “op termijn”. Dit heeft de heer Van Pinxteren op dat 
moment 17 december 2015 niet uitgebreid kunnen toelichten, omdat hij op dat moment de 
plaatsvervangende voorzitter in de desbetreffende raadsvergadering was. Op 28 januari 2016 is er 
een raadsvergadering waarin een besluit is genomen over het referendum. Vijf raadsleden 
waaronder de heer van Pinxteren stemmen tegen het voorstel om het raadplegend referendum 
niet te organiseren. 
In april 2016 is gezamenlijk als raadsfracties gezocht naar een motie om uit de voortgaande 
discussie over het houden van een referendum te komen. Op dat moment heeft de fractie voor die 
gezamenlijke niet unanieme motie gestemd. Uitgangspunt voor LLH was hierbij dat de 
gemeenteraad in december met 14 stemmen voor democratisch gekozen heeft voor een 
opsplitsing op termijn. 
 
Waarom is splitsing naar voren gekomen? 
Het college stelde een ambtelijke samenwerking, eerst met de zeven Meijerij gemeenten en later 
met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel voor en hield stevig vast aan dit voorstel. 
Wagenaar en Hoes hebben vervolgens een onderzoek naar de toekomst van Haaren gedaan. De 
conclusie van dit rapport was dat opsplitsing de beste oplossing is. Hij tekent daarbij aan dat dit 
afgezet is tegen het criteria van 40.000 inwoners en eerder 70.000 inwoners de zogenaamde. 
Plassterk norm.  De fractie is van mening dat het niet om het getal gaat, maar om de 
betrokkenheid van en bij de inwoners. De inwoners hebben handtekeningen opgehaald in reactie 
op het voorstel van het college over de ambtelijke samenwerking met Boxtel. Mogelijk op termijn 
gevolgd door een gemeentelijke fusie (herindeling).  
 
De fractie LLH heeft eind november 2016 een motie ingediend( zie bijlage). In de motie stond dat 
een procesadviseur overbodig is en herindeling niet eerder dan 1 januari 2023 aan de orde is. Hij 
licht dit toe. De fractie LLH gelooft niet in tussentijdse verkiezingen bij de omliggende gemeenten. 
Ook gelooft de fractie niet dat het dorp Biezenmortel als grenscorrectie van Tilburg te zien is. Dit 
doet geen recht aan de democratische legitimiteit. Opsplitsen op zichzelf is geen discussie. De 
motie heeft met de momenten van de verkiezingen te maken en niet zozeer met de 
procedure/proces. De bevolking is helder geweest. De besluitvorming van de gemeenteraad in 
december 2015 eveneens. Het college heeft de handtekeningenactie gebagatelliseerd Hij tekent 
daarbij wel aan dat de belangengroep hierin niet handig gemanoeuvreerd heeft richting het 
college, zowel op inhoud als de scherpe toonzetting.  
Dit straalt negatief af op de gemeenteraad.  
 
Het besluit in april 2016 over de opsplitsing is genomen en ook uitgesproken. De fractie noemt nu 
anno november 2016 als enige fractie een datum voor de splitsing. Daar is al commentaar vanuit 
de social media opgekomen, onder andere dat de fractie LLH het proces wil rekken. Dit laatste is 
niet zo echter de realiteit geeft duidelijk aan dat er weinig anders mogelijk is. In de raad van 8 
november en eind november is de fractie LLH nader ingegaan op het ARHI-procedure. Door het 
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college is de AHRI-procedure noch qua proces, procedure of tijdslijn, tot nu toe objectief en 
uitputtend toegelicht. Ook heeft het college geen mogelijke toekomstscenario’s in dit kader 
geschetst voor een mogelijke opsplitsingsdatum.  
  
De fractie merkt op dat sprake is van een duidelijke verbindingslijn tussen de belangengroep 
Toekomst Haaren en gedeputeerde Spierings. Er worden gesprekken gevoerd en onder ander via 
mail en brieven standpunten uitgewisseld. LLH vraagt zich af of deze politiek integer is? 
De fractie ziet de procesadviseur als onafhankelijk persoon, die met een advies komt. Dit is ook als 
dusdanig door de Commissaris van de Koning in juli 2016 uitgesproken. De mening van de fractie 
is dat de provincie Noord-Brabant door het aanstellen van de procesadviseur het proces formeel 
en wettelijk naar zich toetrekt.  
 
Welke oplossingsrichtingen ziet de fractie? 
Er zal een analyse moeten komen over de opsplitsing (vier of drie of twee delen). De oplossing 
moet toekomstbestendig zijn voor alle kernen. De leefbaarheid van de kernen staat voorop. Er 
moeten afspraken gemaakt worden om deze te borgen. De ontvangende gemeenten zullen 
vervolgens ontvankelijk moeten zijn voor de oplossing.  
 
De andere partijen hebben aangegeven samen te willen werken met de procesadviseur. De fractie 
vindt de komst van een procesadviseur niet nodig omdat de datum voor LLH realistisch gezien al 
vaststaat. Hij is wel bereid om samen te werken met de procesadviseur voor het (politieke) proces.  
 
Het is in 1995 het meest logische besluit geweest om Biezenmortel bij Haaren te voegen. Er zijn 
echter wel een aantal omgevingsfactoren door de jaren heen anders geworden. Bij de inwoners 
leeft nog steeds de gedachte dat Biezenmortel naar Udenhout wil (cultureel en sociaal) Het is naar 
de mening van de fractie onlogisch om Biezenmortel bij de gemeente Oisterwijk te voegen. Op 
ecologische en economische argumenten past Udenhout beter bij Biezenmortel gegeven dat de 
geplande VINEX-locatie niet meer komt. Deze was het belangrijkste argument in 1995 om 
Biezenmortel niet bij Tilburg te voegen. Een oriëntatie van Esch op de gemeente Boxtel is logisch. 
Bij de allereerste herindeling was de gedacht dat herindeling Esch-Haaren zou zijn. De provincie 
Noord-Brabant heeft daar Helvoirt aan toegevoegd. Een noordelijk deel van Esch zou bij de 
gemeente Vught kunnen komen. Echter logischer is dat Esch aan de gemeente Boxtel wordt 
toegevoegd.  
 
De fractie wil graag meewerken aan het proces, maar blijft bij het standpunt dat het niet nodig 
geweest zou zijn om een procesadviseur aan te stellen, als het bestuur van de gemeente Haaren 
het lef had gehad om een stip op de horizon te zetten. Hij heeft geen enkel probleem met het 
kiezen van een datum. De datum zal naar zijn inschatting niet veel afwijken van de datum in de 
afgestemde motie van LLH (zie bijlage). 
 
Hoe gaat het proces nu lopen? 
In het persbericht staat dat het advies in april 2017 gereed is. De heer Augusteijn hoopt eerder, dat 
is echter ook afhankelijk van de agenda's en de buurgemeenten. Voorop staat echter wat leeft bij 
de inwoners ( en met name de meerderheid) en hoe deze te bereiken. Hij gaat nadenken over op 
welke manier het advies wordt opgeleverd bij de Provincie Noord-Brabant en bij de raad van de 
gemeente Haaren.  
 
Procesafspraken 
Van het gesprek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt naar de fractie gestuurd voor 
reactie. Het advies van de procesadviseur wordt gedeeld met de raad. Zoals eerder aangegeven 
zijn de verslagen van de gevoerde gesprekken een bouwsteen voor het advies. Misschien dat in 
de tussentijd nog een keer een gesprek gevoerd wordt met de fracties en/of raad als geheel. Als er 
behoefte bij de fractie is om een gesprek te voeren, dan is dit altijd mogelijk.  
 
Bijlagen: 1. Motie LLH 
  2. Overzicht van de tot op heden genomen besluiten gemeente Haaren 



Vgro-0/z21 
Lokaal & Liberaal Haaren 

Gemeente Haaren 

Motie 

Voor iedere inwoner 

vr 
Nummer: (In te vullen door de Griffie) 

Voorstel: Toekomst gemeente Haaren 

Naar aanleiding van raadsvergadering 8 november 2017 

Datum raadsvergadering: 24 november 2016 

Onderwerp: Vaststellen duidelijke stip op de horizon betreffende opsplitsing gemeente Haaren. 

Overwegende dat: 

• De gemeenteraad van Haaren op 17 december 2015 bij grote meerderheid heeft besloten het 
Scenario onderzoek Toekomst Haaren vast te stellen (RB 813). 

• De gemeenteraad van Haaren op 21 april 2016 besloten heeft de Bestuurlijke en 
organisatorische toekomst gemeente Haaren vorm te geven (RB 855). 

• Bij beide besluiten een duidelijke stip (datum) ontbreekt en er geen definitieve uitspraken zijn 
gedaan over de verdere invulling van de opsplitsing, het zogenaamde hoe. 

• De gemeenteraad van Haaren het college van Burgemeesters en Wethouders opdracht heeft 
gegeven deze besluiten uit te voeren. 

• De gemeenteraad in het dossier, Toekomst gemeente Haaren, in het verlengde van veerkrachtig 
bestuur, een zorgvuldig proces heeft doorlopen en dat ook in de toekomst wenst te doen. 

• Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant aan de gemeenteraad het voornemen 
kenbaar heeft gemaakt per 1 december 2016 een procesadviseur aan te stellen. 

• De provincie Noord Brabant, erop staat (eist) dat de gemeenteraad van Haaren hun besluiten 
voorziet van een uitvoerings datum.(stip op de horizon). 

• De provincie Brabant de procesadviseur de opdracht geeft een advies uit te brengen over de 
duidelijke stip op de horizon (datum). 

• Gegeven de huidige bestuurlijke procedures en mogelijkheden, bij een splitsing van de 
gemeente, de meest voor de hand liggende datum van opheffing van de gemeente 31 december 
2022 is. Zowel bestuurskundig als ook in het belang van de inwoners en het vervolgen van het 
door de gemeenteraad gewenste zorgvuldig proces. 

• Deze datum de meest waarschijnlijke en realistische datum is die de procesadviseur zal gaan 
adviseren. 

• Dit ruim 6 jaar vanaf nu is en de gemeenteraad van Haaren en de omliggende gemeenten 
voldoende gelegenheid geeft om te voldoen aan de invulling van de criteria welke liggen onder 
de besluitvorming van 17 december 2015 en 21 april 2016. 

• Binnen deze periode er nog een verkiezing is in 2018 van een nieuwe gemeenteraad en in 2019 
van een nieuw provinciaal bestuur. 

• Er voldoende ruimte is om de aan de inwoners toegezegde brede volksraadpleging te 
organiseren. 

• De gemeenteraad van Haaren de regie over het proces in eigen handen dient te houden. 
• De gemeenteraad van Haaren zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen en deze niet deels 

direct of indirect dient over te hevelen naar de provincie. 
• De bestuurlijke verhoudingen en uitvoer van de bestuurlijke verantwoordelijkheden zuiver dienen 

te blijven. 
• De Commissaris van de koning in juli 2016 aan de fractievoorzitters van deze gemeenteraad 

overduidelijk heeft aangegeven dat de gemeenteraad van Haaren gaat over zijn besluiten en niet 
de provincie Noord Brabant. 

• De inzet van een procesadviseur tegen de hiervoor geschetste achtergrond geen daadwerkelijke 
toegevoegde waarde heeft binnen dit proces en nodeloze verspilling van gemeenschapsgeld en 



procestijd is. 

Verzoekt het College om 

• Het college van Gedeputeerde Staten mee te delen dat de gemeenteraad van Haaren van 
mening is dat de vroegste, realistisch haalbare en de meest logische datum voor uitvoering van 
de besluiten van 17 december 2015 en 21 april 2016 is 31 december 2022. Daarbij zijn deze 
besluiten leidend voor het handelen van de gemeenteraad van Haaren; 

• Het college van GS en de provinciale staten mede te delen dat door deze meest logische datum 
31 december 2022, als uitgangspunt te nemen voor het handelen van de gemeenteraad van 
Haaren, de inzet van een procesadviseur overbodig geworden is. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie Naam (Namen) en ondertekening: 

Wil van Pinxteren, 
Lokaal en Liberaal Haaren 



Vergadering Titel besluit Besluit Stemverdeling

Raad 20-11-2014 Motie vreemd aan de orde van de dag gemeentelijke samenwerking De raad draagt het College op:

- om in de raadsvergadering van januari 2015 een plan van aanpak voor te leggen 

aan de raad.                                                                                                                  -  met 

(de gemeenteraad en) de betrokken gemeenten gezamenlijk een opdracht te 

formuleren voor een scenario-onderzoek, de provincie aan te laten sluiten, en

- de vier politieke partijen van de gemeente Haaren bij de opdrachtformulering te 

betrekken;                                                                                 - De besluitvorming 

omtrent de ambtelijke fusie met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel op 

te schorten totdat het scenario-onderzoek mede ter bepaling van de bestuurlijke 

stip op de horizon is uitgevoerd, uiterlijk tot 1 juni 2015.

Unaniem

Raad 29-01-2015 Raadsvoorstel 712 Toekomst Haaren 1.ln te stemmen met het Plan van Aanpak toekomst bestuur en organisatie .                                                                                                                   

2.Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak toekomst bestuur en organisatie en 

de regionale inhoudelijke agenda een budget beschikbaar te stellen.

Unaniem

Raad 16-07-2015 Raadsvoorstel 848 Scenario Onderzoek Toekomst Haaren 1. In te stemmen met de beoordeling van de ingekomen reacties van de inwoners 

in bijlage 1 en het erratum Bijlagen (errata Nota van Zienswijzen);

2. In te stemmen met het aanbrengen van focus in het onderzoek door de 

oorspronkelijk eerder

gehanteerde 3 lijnen als uitganspunt te kiezen te weten:

- zelfstandigheid behouden met samenwerking

- bestuurlijke fusie als gemeente als geheel

- bestuurlijke fusie als opgedeelde gemeente

3. De scenario's en criteria als genoemd in bijlagen 2 en 4 mee te nemen in het 

onderzoek.

Unaniem

Raad 10-09-2015 Raadsvoorstel 862 Aanpak communicatie en participatie fase 2 scenario 

onderzoek

1. In te stemmen met de aanpak de communicatie en participatie van fase 2 in 

het scenarioonderzoek.                                                                                            2. In te 

stemmen met de budgettaire consequenties en daarvoor begrotingswijziging 12, 

ad €79.000,- vast te stellen.

Unaniem

Raad 26-11-2015 Raadsvoorstel 884 Scenario onderzoek Toekomst Haaren Kennis te nemen van uitkomsten van fase 2. Unamiem



Raad 17-12-2015 Raadsvoorstel 894 Scenario onderzoek Toekomst Haaren Vast te stellen dat:                                                                                                              A. 

Zelfstandigheid (hoofdlijn 1) geen toekomstbestendige en bestuurskrachtige 

oplossing is voor de langere termijn.                                     B. Een herindeling van de 

gemeente als geheel (hoofdlijn 2) met één of meerdere gemeenten geen 

draagvlak heeft.                                                             C. Het opsplitsen (hoofdlijn 3) 

van de gemeente draagvlak heeft en op termijn een toekomstbestendige en 

bestuurskrachtige oplossing voor alle dorpen kan bieden.                                                                                                       

Als voorgenomen besluit vast te stellen:                                                                      A. 

De gemeente Haaren zal op termijn opsplitsen. Deze opsplitsing vindt plaats als er 

voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing 

voorhanden is.                                                              B. In de periode van 

zelfstandigheid die voorafgaat aan de opsplitsing, gaat de gemeente Haaren 

alleen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan die bijdragen aan een 

toekomstige opsplitsing of de toekomstige opsplitsing niet in de weg staan.

Het voorstel wordt 

aangenomen met 13 

stemmen voor en één 

stem tegen.

De fractie LLH stemt 

tegen.

De fracties 

Samenwerking 95, 

Progressief 96, CDA, 

VVD stemmen in met 

het voorstel.

Raad 28-01-2016 Raadsvoorstel 901 Scenario onderzoek Toekomst Haaren Geen raadplegend referendum te organiseren met betrekking tot de toekomst 

van de gemeente Haaren

Ans Beijens, Jan van 

Ginneken, Wil van 

Pinxteren, Hein van 

Poppel en Boy 

Scholtze stemmen 

tegen.



Raad 21-04-2016 Raadsvoorstel 932 Bestuurlijke en organisatorische toekomst gemeente Haaren 1. Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het 

moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige 

oplossing voorhanden is. Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden 

eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners 

een belangrijk onderdeel.

2. Het college voor de tussenliggende periode een aantal kaders mee te geven, 

namelijk: Volg de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal 

per half jaar terug aan de gemeenteraad, of eerder als daartoe aanleiding toe is;

1. Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en 

rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de 

inwoners of eerder als daartoe aanleiding toe is;

II. Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij de provincie en 

rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de 

inwoners of eerder als daartoe aanleiding toe is;

III. Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen 

samenwerkingsverbanden aan, die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of 

die daaraan niet in de weg staan en ga bij het aangaan van 

samenwerkingsverbanden het gesprek aan wat een toekomstige opsplitsing van 

de gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.;

IV. Maak in relatie tot het toekomstperspectief keuzes in de organisatie met het 

oog op verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en beheersing 

van kosten.

De leden van de 

fractie van Progressief 

96 stemmen tegen
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Verslag gesprek college  
5 december 2016 om 9.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
 
Aanwezigen: Mevrouw Zwijnenburg- van der Vliet, burgemeester 

De heer Van den Brand, wethouder  
De heer Van den Dungen, wethouder 
De heer Van den Akker, gemeentesecretaris 
Mevrouw Goijaarts, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 
De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe en geeft aan dat de gemeente Haaren heeft 
besloten om op te splitsen. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon aanwezig. Vanuit zijn 
rol als onafhankelijk procesadviseur hecht hij aan een onafhankelijke verslaglegging. Hij heeft 
mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente Mill en Sint Hubert en 
voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een 
bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren naar het college en heeft een aantal vragen. De 
burgemeester vraagt zich af of de onafhankelijkheid  in het licht gezien mag worden van de 
ervaring die de heer Augusteijn en mevrouw Collombon  beiden hebben ten aanzien van de 
opsplitsing van Maasdonk. 
  
De collegeleden stellen zich kort voor. Het college stelt de vraag of dit het enige gesprek met de 
procesadviseur zal zijn. De heer Augusteijn is van plan om voor het kerstreces nog een keer met 
de raadsleden en het college te spreken.   
  
Wat is de mening van het college over de huidige stand van zaken?    
Wethouder Van den Dungen geeft aan dat de gemeente Haaren financieel uiterst gezond is, in 
tegenstelling tot de situatie van de gemeente 15 jaar geleden. Er is een goed woon- en leefklimaat. 
De afgelopen twee jaar is voor 40 miljoen aan activiteiten / dossiers opgeleverd zoals twee 
woonzorgcentra, twee brede scholen, een sporthal, sportzaal en meerdere woningbouwplannen. 
Een lastiger dossier is het dossier landgoed Haarendael gebleken.     
  
De afgelopen jaren heeft de gemeente Haaren in PLE1N verband samengewerkt met Sint-
Michielsgestel en St Oedenrode op het gebied van ICT, WOZ en belastingen en P&O. Vanwege 
de ontwikkelingen ten aanzien van Meierijstad en de ambtelijke fusie tussen Sint-Michielsgestel en 
Boxtel is PLE1N met ingang van 1 januari 2017 ontvlochten. De taken op het gebied van ICT en 
WOZ en belastingen voert de GR MijnGemeenteDichtbij met ingang van 1 januari 2017 voor de 
gemeente Haaren uit. Ambtelijk is de sociale sector momenteel bij de gemeente Boxtel 
ondergebracht. De gemeente Haaren neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden.   
  
Tijdens de gesprekken in de vier kernen over de verregaande ambtelijke samenwerking met Boxtel 
en Sint-Michielsgestel kwamen geluiden over herindeling naar voren. Dit vanuit de gedachte, dat 
bij een ambtelijke fusie een ontvlechting van de ambtelijke organisatie op een later moment lastig 
is bij een (andere) bestuurlijke keuze. Het college heeft een duidelijk onderbouwd advies over de 
bestuurlijke toekomst voorgelegd aan de raad; een vergaande ambtelijke samenwerking. Dit heeft 
de raad niet overgenomen. Wethouder Van den Dungen geeft aan dat - wellicht als op dat moment 
in de gesprekken met de inwoners over de verregaande ambtelijke samenwerking gestuurd was 
op bestuurlijke zelfstandigheid – het traject anders was gelopen.   
  
Wethouder Van den Brand vult aan dat het bestuursakkoord op dat moment ook een rol heeft 
gespeeld.  Het zou naïef geweest zijn om van bestuurlijke zelfstandigheid - gezien de koers van 
het Ministerie van Binnenlandse zaken op 100.000plus gemeenten – uit te gaan. Hij betreurt dat dit 
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zo uitgepakt is. Op dat moment is een belangengroep opgericht, die communiceert dat de 
gemeente Haaren zo snel mogelijk moet worden opgesplitst.    
 
Het college licht het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 toe. De raad besloot als 
toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente Haaren opsplitst op het moment dat er voor 
alle vier de dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is. 
Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt, worden eerst de inwoners geraadpleegd.   
 
Het college heeft de opdracht gekregen om met omliggende gemeenten in gesprek te gaan, om 
actief de ontwikkelingen in de buurgemeenten te volgen. Bestuurskrachtig en toekomstbestendig 
zijn ontleend aan het onafhankelijke onderzoek van WagenaarHoes. Het komt er op neer, dat de 
nieuwe gemeente(n) die ontstaan na opsplitsing weer minimaal 10 jaar vooruit kunnen. De inzet 
van het traject “Veerkrachtig bestuur” van de Provincie Noord-Brabant  is om te komen tot een 
toekomstbestendige-bestuurlijke inrichting van de provincie en te kijken naar de oplossingen per 
(sub)regio. De discussie met gedeputeerde Spierings is ontstaan doordat ze er telkens melding 
van maakt, dat de gemeenteraad van Haaren heeft besloten tot opsplitsing. Dat is niet wat de 
gemeenteraad heeft besloten. De gemeenteraad besloot als toekomstperspectief vast te stellen, 
dat de gemeente opsplitst als er voor alle vier de dorpen een toekomstbestendige en 
bestuurskrachtige oplossing voor handen is. Die is er op basis van het rapport van WagenaarHoes 
alleen voor Biezenmortel richting Tilburg, voor de overige dorpen is deze oplossing er –nog- niet. 
De gedeputeerde heeft aangegeven dat er een procesbegeleider, later procesadviseur, moet 
komen. Ze wijkt daarmee af van de procedure van Veerkrachtig Bestuur. Het college gaf aan, dat 
niet het college, maar de gemeenteraad daarover beslist. Dit heeft het college ook zo kenbaar 
gemaakt aan de raad.  
  
De burgemeester zegt dat de belangengroep aanstuurt op een datum voor herindeling. Op dit 
moment is er geen datum te geven. Het stellen van een datum is afhankelijk van de vraag of er 
voor alle vier de dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing gevonden is. Op 
basis van het onderzoek van WagenaarHoes is dat niet het geval.   
  
Het college stelt dat de belangengroep geen grote omvang heeft. Ook vindt het college dat enkele 
leden van de belangengroep het college in de beeldvorming negatief en onjuist neerzetten, onder 
andere door de bewering dat het college inhoudelijke plannen, zoals het Centrumplan, niet 
realiseer. Terwijl die plannen volledig zijn gerealiseerd. Verder brengen enkele leden van de 
Belangengroep het college stelselmatig in sociale- en andere media in diskrediet door het college 
bewuste misleiding van inwoners en het in eigen zak steken van geld te verwijten. De opsplitsing 
van de gemeente Haaren is geworden tot een doel op zich.    
  
De heer Augusteijn zegt verrast te zijn van wat er aan de orde is en wil kijken hoe deze spiraal kan 
worden doorbroken na het besluit van de raad tot opsplitsing.   
  
Het college geeft aan dat het besluit van de raad van 21 april 2016 evenwicht en rust bood. De 
onrust is nu opnieuw “getriggerd” door het handelen van de provincie Noord-Brabant. De 
belangengroep heeft een sterke relatie met de gedeputeerde. Als gedeputeerde Spierings het 
besluit van de raad had gerespecteerd en niet  had aangekondigd, dat er een procesadviseur zou 
komen, zou het evenwicht dat er in april 2016 was, niet verstoord zijn. De verbazing  van het 
college is gericht op het ingrijpen door Gedeputeerde Spierings, ook in relatie tot het traject 
Veerkrachtig Bestuur. Naar de mening van het college is dit een traject van de gemeenten zelf. 
Het zou niet zo mogen zijn dat de Provincie Noord-Brabant een gemeente daarin naar voren 
schuift en daarbij afwijkt van de procedure Veerkrachtig Bestuur. De gedeputeerde heeft in de 
raadsvergadering in november jl. ook de AHRI-procedure aangehaald. Het bevreemdt het college 
dan ook dat vervolgens een procesadviseur wordt aangesteld door de Provincie Noord-Brabant, 
die met een datum moet komen.      
 
De raad en het college hechten aan de mening van de inwoners in relatie tot de bestuurlijke 
toekomst van de gemeente en vinden dat de inwoners het recht hebben om te weten hoe de visie 
van de omliggende gemeenten op hun bestuurlijke toekomst is. In de gesprekken die het college 
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heeft gevoerd met de gemeente Vught, komt naar voren dat de gemeente Vught de komende 10 
tot 15 jaar zelfstandig blijft en de Provincie Noord-Brabant achter dit besluit van de gemeente 
Vught staat. Dit is naar mening van het college niet goed uitlegbaar richting de inwoners. Het 
college vraagt zich af  waar de mening van de Provincie Noord-Brabant – bij het zelfstandig blijven 
van de gemeente Vught - op gestoeld is en wat het zelfstandig blijven van de gemeente Vught 
inhoudt voor de inwoners van de gemeente Haaren.  Opsplitsing van de gemeente Haaren is pas 
aan de orde, als duidelijk is wat dit betekent voor de inwoners van de gemeente Haaren. Uit het 
onderzoek van WagenaarHoes, kwam naar voren dat dit op dit moment geen voordelen heeft voor 
de dorpen met uitzondering voor het dorp Biezenmortel. Voor de andere 3 dorpen zijn geen 
toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossingen voorhanden. Op grond daarvan heeft de 
gemeenteraad het besluit van 21 april 2016 genomen en is het bepalen van een datum voor de 
opsplitsing nog niet aan de orde.   
  
De heer Augusteijn wil graag de medewerking van het bestuur om afspraken te maken met de 
belangengroep, ondernemersvereniging, dorpsraad Biezenmortel en de ondernemingsraad en 
vraagt of het mogelijk is dat de gemeente Haaren de gesprekken gaat organiseren.  
 
Het college benadrukt dat het college steeds de bereidheid heeft uitgesproken dat bij aanstelling 
van een procesadviseur door de Provincie Noord-Brabant met deze procesadviseur samengewerkt 
wordt. De heer Augusteijn zegt dat in de communicatie een andere beeldvorming is ontstaan. Het 
college licht toe dat in het gesprek op 20 juli met Gedeputeerde Spierings men overvallen werd 
door het aanstellen van een procesadviseur. De gemeenteraad van Haaren zou besloten hebben 
tot opsplitsing. Dat is een onjuiste weergave van het raadsbesluit en het college heeft dit ook 
kenbaar gemaakt. Mogelijk dat het beeld om niet samen te willen werken met de procesadviseur 
daaruit naar voren is gekomen. Het college hecht eraan dat het raadsbesluit correct wordt 
weergegeven. Het is de gemeenteraad die democratisch gelegitimeerd is besluiten te nemen over 
de toekomst van de gemeente. De Commissaris van de Koning heeft dat in zijn bezoek op 13 juli 
meermaals aangegeven. 
 
De burgemeester adviseert de procesadviseur om met meer groepen / verenigingen te praten dan 
alleen de belangengroep. De procesadviseur zegt dat hij in eerste instantie gesprekken gaat 
voeren met de belangengroep, ondernemersvereniging en dorpsraad Biezenmortel. Daarna zal hij 
ook de inwoners gaan betrekken. De procesadviseur wil graag nog in december 2016 met de raad 
en het college over het traject in gesprek gaan. Toegezegd wordt een datum hiervoor te gaan 
zoeken.      
 
Het college heeft het ten zeerste verbaasd dat gedeputeerde Spierings in de raadsvergadering van 
november te berde heeft gebracht dat er onrust zou zijn onder de inwoners, ondernemers, 
buurgemeenten en personeel. Het college staat dichtbij zijn inwoners en betreurt dat dit beeld op 
dat moment zo geschapen is. Het college heeft zich er ook over verbaasd dat de brief van de 
Provincie Noord-Brabant aan het college een dag eerder bij de belangengroep is beland.    
  
De heer Augusteijn merkt op dat op de lijst van ingekomen stukken van de raad een brief van de 
inwoners “Margriet” staat. Het betreft een brief van inwoners van Helvoirt, die graag naar de 
gemeente Heusden zouden willen. Het college geeft aan dat vanuit de inwoners meerdere brieven 
over de opsplitsing worden ontvangen. In de discussie is deze vraag nieuw. De inwoners van de 
Margriet zijn op Heusden georiënteerd. Op zich zit hier een bepaalde logica in. De intentie van de 
inwoners van de Margriet is dat zij, dat als een splitsing aan de orde is, dit kenbaar gemaakt willen 
hebben.      
 
Wat vindt het college van de idee dat als er een splitsing komt, deze op een innovatieve 
manier te bewerkstelligen? Bijvoorbeeld door samenwerking met de Vereniging Kleine 
Kernen en vanuit de ideeën van de vier kernen?    
De burgemeester vindt dit nog een stap te ver. Eerst is het nodig in beeld te hebben, wat de 
opsplitsing oplevert voor de inwoners. De raad heeft een toekomstvisie neergezet om op termijn te 
kunnen splitsen.  Wethouder Van den Dungen kan zich voorstellen dat de wensen van de kernen 
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leidend zijn en dat een innovatief proces wordt ingezet om deze in beeld te hebben. Als deze 
wensen in beeld zijn, kunnen deze wensen vervolgens kenbaar gemaakt worden aan en 
opgehaald worden bij de omliggende gemeenten. Ook wethouder Van den Brand zou zich dit voor 
kunnen stellen. Naar mening van het college dienen inwoners van de omliggende gemeenten ook 
in een proces van onderop de kans te krijgen zich uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van 
hun gemeente.   
  
De procesadviseur zou de focus in dit proces op de identiteit van de kernen willen leggen, zodat 
de posities helder zijn. Hij wil de meerwaarde van de buurgemeente ophalen voor het betreffende 
dorp; wat levert het voor de inwoners op. Wethouder Van den Dungen merkt op dat het van belang 
is inzichtelijk te hebben wat bijvoorbeeld de gemeente Vught richting de toekomst gaat doen 
(zelfstandig blijven of bij de gemeente ’s-Hertogenbosch).      
 
De heer Augusteijn zegt dat het raadsbesluit leidend is voor het advies. Hij gaat onderzoeken wat 
kan leiden tot een verbetering van de negatieve beeldvorming die is ontstaan en welke stappen te 
zetten richting de toekomst; dit zodat duidelijkheid ontstaat over wat de gemeente Haaren gaat 
doen. De procesadviseur gaat op korte termijn gesprekken voeren met de omliggende gemeenten. 
Deze gesprekken worden ingepland door de Provincie Noord-Brabant. De suggestie van het 
college is om op basis van de conclusie van het rapport van Wagenaar en Hoes, ook in beweging 
te komen richting een gemeente als ‘s-Hertogenbosch om toekomstbestendig te zijn en voor de 
regionale samenhang op de lange termijn.     
 
Voor de procesadviseur is de belangrijkste vraag om te onderzoeken wat de toekomst is voor de 
nieuwe dorpen in de nieuwe constellatie. Hij ontvangt graag een lijst met namen van de 
ondernemingsraad, belangengroepen en Dorpsraad Biezenmortel, zodat hij voor de kerst met 
deze groeperingen in gesprek kan. Ook vraagt hij het college om te zoeken naar een datum voor 
een avond met de raad en college.  De opdracht van de provincie Noord-Brabant aan de 
procesadviseur is nadrukkelijk dat hij een datum noemt in zijn advies. Eén van de elementen die 
bij de datum een rol speelt, zijn de verkiezingen. Deze zijn echter secundair aan het advies over 
de datum. Anders dan bij de gemeente Haren in de provincie Groningen, vindt de procesadviseur 
dat het niet de bedoeling is dat overheden ruzie met elkaar maken. De burgemeester trekt dat in 
twijfel als blijkt dat de provincie Noord-Brabant het besluit van de gemeenteraad niet respecteert.   
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Verslag gesprek CDA 
5 december 2016 om 11.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Van Poppel, fractievoorzitter CDA 

Mevrouw Beijens – Swalen, CDA 
De heer Van Iersel, CDA 
De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  
 

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijk 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert, voor de verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het 
advies. Hij wil vooral luisteren naar de fractie en heeft een aantal vragen.  
 
De fractieleden stellen zich kort voor. 
 
Hoe kijk het CDA momenteel tegen de situatie aan? 
De gemeente Haaren is een kleine gemeente met rond de 14.000 inwoners. Het is een financieel 
gezonde gemeente. Uit het meerjarenprogramma blijkt ook dat dit de komende jaren zo blijft.   
 
Er werken ongeveer 100 medewerkers. De organisatie werkt heel intensief samen met de 
gemeente Boxtel, met name op het sociale domein. Ook werkt de gemeente samen met de 
gemeente St. Oedenrode en gemeente Sint Michielsgestel op ICT-gebied en belastingen. Er zijn 
ook banden met de gemeenten Oisterwijk en Tilburg. De Loonse en Drunense Duinen liggen 
gedeeltelijk op Haarens grondgebied.  
 
De gemeente Haaren is een groene gemeente. De agrarische sector (28% ), de zorgsector en het 
toerisme vormen een groot deel van de werkgelegenheid. De gemeente Haaren bestaat uit de 
dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Soms zijn er “tegenstrijdige” belangen m.n. op 
sportief vlak tussen de verenigingen in de kernen. Er wordt echter ook goed samengewerkt als dit 
nodig is.  
 
Waarom heeft CDA het raadsbesluit genomen om te splitsen op termijn? 
CDA heeft het besluit genomen als stip op de horizon. Naar mening van het CDA kan, gezien de 
tendens naar samenwerking, de gemeente Haaren  op termijn uiteindelijk niet als zelfstandige 
gemeente blijven bestaan. Daarnaast loopt het traject “Veerkrachtig bestuur” van de provincie 
Noord-Brabant.   
Van belang is de puzzelstukjes uit de diverse processen in elkaar te laten vallen. Voor het CDA 
staat de leefbaarheid in en van de kernen voorop Wat de inwoners vinden is ook belangrijk  
 
Gaandeweg het proces is er een belangengroep opgestaan, die de inwoners heeft bevraagd.Het 
CDA hecht niet veel waarde aan de uitkomst van deze enquete.  De vraagstelling was “wat is jullie 
voorkeur als de gemeente gaat opsplitsen?” De discussie over de splitsing is op dat moment 
gestart. Voor het CDA blijft het vraagpunt, wat het draagvlak van de inwoners is voor de splitsing. 
Een oriëntatie op familie-, doktersbezoek  of recreatie kan niet leidend zijn voor de bestuurlijke 
toekomst van de gemeente. Om deze reden heeft CDA destijds een motie ingediend om een 
referendum te houden. Om een breder en beeld te krijgen van wat er leeft. De vraag òf er een 
breed draagvlak onder de inwoners voor een opsplitsing- los nog van de vorm waarin- is niet 
gesteld,  Het CDA hecht er zeer aan dat de consequenties van de opsplitsing duidelijk zijn voor de 
inwoners. Met consequenties bedoelt het CDA onder andere verschillen in voorzieningen, of b.v. 
toegang tot het WMO-loket. De consequenties zijn niet in beeld. Het CDA betreurt dit omdat dit 
essentieel is om tot een keuze te komen.  
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De heer Augusteijn zegt dat het zijn ambitie is om samen met het bestuur en de inwoners tot een 
gedragen voorstel te komen voor het te doorlopen proces.    
 
De gemeente Haaren heeft een toekomstvisie opgesteld.  Het CDA ziet het tussengebied tussen 
de gemeente Tilburg, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Best als een groene buffer . 
Het gebied kenmerkt zich door een mooie combinatie van veel groen en merendeels agrarische en 
toeristische werkgelegenheidsector en kan zo als natuurlijk evenwicht dienen richting de 
omliggende steden. Bij een verandering van de bestuurlijke inrichting van dit gebied dient de 
gebiedsopgave een belangrijk, richtinggevend element te zijn. Het CDA zou graag de 
wisselwerking tussen groene buffer en stedelijk gebied als onderdeel van de bestuurlijke toekomst 
meenemen. De fractie vindt het bovendien belangrijk dat de identiteit van de kernen onderdeel is 
van de splitsing. Bijvoorbeeld door kengetallen van de agrarische sector per kern in beeld te 
brengen.  
 
De verwachting is dat vanuit het traject Veerkrachtig bestuur van de provincie Noord-Brabant een 
regionale  visie volgt over de bestuurlijke toekomst, op basis van de door de gemeenten 
aangedragen visies, de mogelijke samenwerkingsgebieden en de daarbij behorende bestuurlijke 
vormen, 
 
De heer Augusteijn zegt dat het nodig is voor de inwoners om duidelijkheid te bieden over het 
proces en de te nemen stappen. De datum is hier het gevolg van; het proces staat voorop.   
 
De fractie hecht eraan dat eerst zicht komt op wat gewenst is. Wat is de inhoudelijke opgave van 
dit gebied? Wat betekent dit voor de bestuurlijke inrichting? En wat betekent dit voor de inwoners? 
En wat willen de inwoners? Een goede oplossing die ook toekomstbestendig is, met als 
vertrekpunt de leefbaarheid in de kernen. Hoe kan bijvoorbeeld in een kleine kern als Biezenmortel 
de leefbaarheid gegarandeerd worden? Het CDA is zich ervan bewust dat samenwerking met de 
provincie nodig is, dat de inwonersbelangen geborgd zijn en een duurzame oplossing voor het 
tussengebied komt. 
 
De fractie gaat nader in op het rapport van Wagenaar en Hoes. In de rapportage zijn 36 scenario’s 
aan de hand van vastgestelde criteria onderzocht. De raad vond het van belang het onderzoek 
breed op te zetten. Het CDA zou dit graag in het advies meegenomen zien. En ook dat - voordat er 
een raadpleging komt naar de inwoners toe - de verschillen, consequenties waaronder die in de 
lasten van beleid inzichtelijk worden gemaakt.  
De heer Augusteijn licht toe dit gebeurt op het moment dat het herindelingsontwerp voorligt.  
 
Het CDA heeft geen zicht op de te nemen stappen in het kader van een AHRI-traject ook in relatie 
tot de verkiezingen. Voor het CDA staat de inhoud voorop, het proces is volgend. Ook wil de 
fractie graag weten wat de omliggende gemeenten van een splitsing vinden, zoals de gemeente 
Vught. Het CDA vraagt zich dan ook af waar de haast van de provincie nu vandaan komt om nù tot 
een datum te komen, terwijl binnen afzienbare tijd de uitkomsten en richting van Veerkrachtig 
Bestuur bekend zullen worden.  
 
Procesafspraken 
Van het gesprek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt naar de fractie gestuurd voor 
reactie. Het advies wordt gedeeld met de raad. De heer Augusteijn is van plan om voor het 
kerstreces nog een keer met de raad en het college gezamenlijk te spreken. In januari 2017 
worden de beelden bij de belangengroep(eringen), ondernemers en dorpsraad Biezenmortel 
opgehaald. De intentie is om vervolgens ook met de inwoners te spreken in januari 2017. Mocht dit 
niet lukken, dan vindt dit gesprek plaats in februari 2017. Omdat de heer Augusteijn samen wil 
optrekken met de raad, zal wellicht in januari 2017 ook nog een gesprek met de raad plaatsvinden.   
Als er behoefte bij de fractie is om een gesprek te voeren, dan is dit altijd mogelijk.  
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Verslag ondernemingsraad  
12 december 2016 om 9.30 uur en  
21 december 2016 om 13.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
 
Gesprek 12 december 2016 
 
Aanwezigen: De heer Pullens, voorzitter van de ondernemingsraad 

Mevrouw Geerlings, secretaris van de ondernemingsraad 
De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren naar de 
ondernemingsraad en heeft een aantal vragen.  
 
Hoe wordt de huidige stand van zaken ervaren door de medewerkers van de organisatie? 
Wat voor invloed heeft het besluit van de raad van april 2016 hierop gehad? Hoe kijkt de 
ondernemingsraad aan tegen het rapport van Wagenaar en Hoes? Is de ondernemingsraad 
om advies gevraagd?  
De voorzitter van de ondernemingsraad (OR) licht toe dat de OR vorige week pas over de komst 
van de procesadviseur geïnformeerd is. Het was op dat moment niet duidelijk of de OR voor een 
gesprek uitgenodigd zouden worden. De OR stelt het op prijs dat zij in gesprek kunnen gaan met 
de procesadviseur.  
 
De OR vond het van belang om het gesprek vooraf af te stemmen met de achterban. Het is helaas 
niet gelukt om een spoedoverleg met de achterban in te plannen. Dit overleg vindt woensdag 14 
december plaats. Om deze reden stelt de OR voor om een vervolgafspraak in te plannen. Op deze 
manier kunnen zij de achterban informeren over het proces en delen wat verwacht wordt en vanuit 
welke rol. Zij horen graag wat de vragen zijn van de procesadviseur, zodat deze aan achterban 
voorgelegd kunnen worden en zij vervolgens de mening van de achterban in de volgende afspraak 
kunnen meenemen.  
 
Procesafspraken 
Er wordt in de loop van de volgende week een vervolgafspraak in gepland. De procesadviseur 
geeft aan dat het advies begin april 2017 gereed zal zijn. 
 
 
Gesprek 21 december 2016 
 
Aanwezigen: De heer Pullens, voorzitter van de ondernemingsraad 

Mevrouw Geerlings, secretaris van de ondernemingsraad 
Mevrouw Splint, lid ondernemingsraad 
De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag 

 
Zoals in het gesprek van 12 december 2016 aangegeven heeft de OR de achterban 
geconsulteerd. Bij de bijeenkomst waren circa 50-60 mensen aanwezig. Dit is circa 50-60% van de 
medewerkers (voor de taken die de gemeente Haaren zelf uitvoert, zijn er ongeveer 100 
medewerkers). Het was de eerste keer dat de achterban in zijn totaliteit een bijeenkomst had. Tot 
nu toe is er bewust voor afvaardigingen uit de afdelingen gekozen. In die zin een bijzondere en 
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positieve bijeenkomst, met een hoge opkomst. De medewerkers waren met name benieuwd naar 
de vraagstelling.  
 
Doel van de bijeenkomst voor de ondernemingsraad was om te luisteren. De vragen die de 
procesadviseur in het vorige gesprek gesteld heeft, zijn aan de achterban voorgelegd. Per vraag is 
een korte samenvatting gemaakt, waarin de medewerkers zich konden vinden (tevens als bijlage 
bij dit verslag gevoegd).  
 
1. Wat vind je van de sfeer binnen het gemeentehuis? Wat voor invloed heeft het besluit 

van de Raad  hierop gehad?  
 Sfeer is goed, niet anders als voor het besluit van de Raad. De medewerkers vragen zich af wat 

het proces is als de gemeente Haaren ophoudt met bestaan en wat dat betekent voor hun 
persoonlijk. 

 
2. Hoe kijken jullie aan tegen het rapport WagenaarHoes? 
 De medewerkers kennen het rapport bij naam. Zij hebben er wel kennis van kunnen nemen, 

maar op een enkeling na, heeft niemand er inhoudelijk kennis van genomen.  
 
3. Wat denken jullie dat goed is voor de gemeente Haaren? 
 De medewerkers zien niet de noodzaak tot het opheffen van de gemeente Haaren in welke 

vorm dan ook. Zij achten de gemeente Haaren toekomstbestendig. Er is voldoende basiskennis 
aanwezig om de taken uit te voeren en de dienstverlening naar de burgers uit te voeren.  

 
De ondernemingsraad geeft aan dat het duidelijk is dat de medewerkers met plezier naar hun werk 
gaan. Er zijn geen signalen over onrust of dat medewerkers op zoek zijn naar ander werk. 
Iedereen kan zijn werk doen. De medewerkers zijn meer benieuwd naar wat het proces is en wat 
dit voor hen persoonlijk betekent (secundaire arbeidsvoorwaarden). De conclusie is dat de sfeer 
goed is en niet anders dan eerder, mensen blijven gewoon hun werk doen. Dit is in de lijn die de 
ondernemingsraad in het verleden ook heeft gezien tijdens het traject om tot samenwerking te 
komen in Plein.  
 
Op de vraag van de procesadviseur, hoe buitenstaanders aankijken tegen de ontwikkelingen 
binnen de gemeente Haaren zegt de ondernemingsraad dat als zij kijken naar bijvoorbeeld het 
invullen van de vacatures, dan is het opmerkelijk dat de vacature voor verkeerskundige een aantal 
jaren moeilijk vervulbaar was, en nu bij openstelling veel geschikte kandidaten na selectie naar 
voren kwamen. 
 
De procesadviseur vraagt waarom, op een enkeling na, niemand inhoudelijk kennis van het 
rapport WagenaarHoes heeft genomen? De ondernemingsraad geeft aan dat dit vanuit de 
gedachte is dat dit een beslissing is van de raad en medewerkers hier niet over gaan. De 
medewerkers hebben er kennis van kunnen nemen; het rapport is meerdere keren op intranet 
gepubliceerd en in brede bijeenkomsten aan de orde geweest. Er is niet actief over gesproken. Er 
was geen behoefte vanuit het personeel of ondernemingsraad om een advies over het rapport te 
geven. WagenaarHoes is destijds noch in gesprek gegaan met de organisatie of de 
ondernemingsraad noch heeft de ondernemingsraad benaderd over de mening van het personeel. 
 
De medewerkers zien geen enkele meerwaarde in het opheffen van de gemeente Haaren. De 
medewerkers staan voor de uit te voeren taken en dienstverlening. De gemeentelijke organisatie 
heeft veel projecten op het gebied van bouwen en dienstverlening gerealiseerd.  
 
Voor zover bekend bij de ondernemingsraad verlopen de samenwerkingsverbanden, zoals op het 
gebied van Sociaal Domein goed. De ondernemingsraad ziet geen enkel belang bij het ontvlechten 
van de samenwerkingsverbanden.  
 
Samenvattend concludeert de ondernemingsraad dat omdat de gemeente Haaren een kleine 
gemeente is, de inwoner goed bediend kan worden. De ondernemingsraad spreekt uit dat zij het 
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als prettig hebben ervaren om de gelegenheid te hebben gekregen met de procesadviseur te 
spreken.  
 
Procesafspraken 
De procesadviseur geeft aan dat hij zo snel mogelijk met zijn advies zal komen. Dit zal eerder dan 
april 2017 zijn. Het is uiteindelijk aan de raad om een besluit te nemen over het advies. 
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Verslag gesprek vertegenwoordiging dorp Biezenmortel   
12 december 2016 om 10.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
Aanwezigen: Mevrouw Brekelmans, inwoonster dorp Biezenmortel 

De heer Van de Pas, inwoner dorp Biezenmortel 

De heer Priems, inwoner dorp Biezenmortel 

De heer Augusteijn, procesadviseur 

Mevrouw Collombon, verslag  

 

De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 

aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 

verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 

Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 

gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 

aantal vragen.  

 

Hoe ervaren de aanwezigen de situatie in Biezenmortel? Hoe wordt gedacht over de 

splitsing op termijn? 

De heer Van de Pas heeft het gevoel dat de meerderheid van de inwoners georiënteerd is op 

Udenhout. Er is geen band met Helvoirt en ook niet Haaren. Dit is vanuit de historie zo gegroeid. 

Zij voelen zich met name Biezenmortelnaren en zijn gericht op Udenhout. Het gezelschap 

realiseert zich wel dat de “gemeente” Udenhout niet meer bestaat en het dorp Udenhout onderdeel 

van de gemeente Tilburg is. Ook het dorp Biezenmortel zal dan niet meer dan een wijk van de 

gemeente Tilburg worden.  

 

Er zijn ook geluiden van  inwoners, die aangeven naar de gemeente Oisterwijk te willen vanwege 

het “groene” gebied en vanuit recreatief en toeristisch oogpunt. De heer Priems denkt dat het 

wellicht zo kan zijn dat – als Biezenmortel toegevoegd wordt aan de gemeente Tilburg - in 

Biezenmortel een industrieterrein wordt aangelegd of in het dorp woonwijken voor de gemeente 

Tilburg worden gebouwd. De heer Van de Pas geeft aan dat het voor de ondernemers een “must” 

is om naar de gemeente Tilburg te gaan. De vertegenwoordiging van het dorp Biezenmortel snapt 

het raadsbesluit van de gemeente Haaren om op te splitsen.   

 

De procesadviseur merkt op dat het goed is als het dorp Biezenmortel zichzelf organiseert richting 

een mogelijke splitsing van de gemeente Haaren. Dit kan bijvoorbeeld door een eigen dorpsraad 

voor Biezenmortel op te richten. De vertegenwoordiging kan zich dit voorstellen. Zij hechten aan 

de eigenheid van Biezenmortel als een stukje Brabant. Zij snappen dat het nodig is voor de 

leefbaarheid in de dorpen te bouwen, maar zien een woonwijk van 200 inwoners niet als bouwen 

voor de leefbaarheid.  

 

Wat is de mening over het besluit om pas op termijn op te splitsen als gemeente Haaren? 

Mevrouw Brekelmans zegt dat het opsplitsingsproces vooral zorgvuldig en goed moet gebeuren. 

De heer Van de Pas geeft aan dat al drie jaar geleden is gezegd dat sprake zou zijn van een 

splitsing van de gemeente Haaren. Van de heer Van de Pas en de heer Priems mag de splitsing 

van de gemeente Haaren snel geeffectueerd worden. Als redenen noemen zij het vastlopen als 

ondernemer bij ondersteuning door de gemeente Haaren. Er is weinig deskundigheid en 

ambtelijke kwaliteit naar hun mening om mee te denken voor een ondernemer richting de 

toekomst.    

 

De heer Priems geeft aan voor de ouderen de splitsing niet zo belangrijk is, maar wel voor de 

ondernemers van Biezenmortel.  De indruk is dat de geboren en getogen Haarenaren verbaasd 

zijn over de manier waarop momenteel gesproken wordt in de pers over de gemeente Haaren. In 
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het dorp Helvoirt wordt dit minder geproefd. De vertegenwoordiging vraagt zich echter ook af 

hoelang de gemeente Oisterwijk toekomstbestendig is.  

 

De procesadviseur licht toe dat de gemeenteraad leidend is in het traject. Om tot herindeling te 

komen zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen (AHRI-traject). De provincie Noord-

Brabant heeft een toetsende rol. Van belang is dat er duidelijkheid komt over het raadsbesluit uit 

april 2016.  

 

Procesafspraken 

Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de vertegenwoordigers van dorp Biezenmortel. Het 

verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  
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Verslag gesprek inwoonster Esch   

12 december 2016 om 10.30 uur 
B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 

 
 
Aanwezigen: Mevrouw Van Schijndel, inwoonster dorp Esch (op advies gemeente) 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Op advies van de gemeente heeft hij contact 
opgenomen met mevrouw Van Schijndel als inwoonster van Esch.  Voor de verslaglegging is 
mevrouw Collombon aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een 
onafhankelijke verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van 
de gemeente Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de 
verslaglegging gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en 
heeft een aantal vragen.  
 
Mevrouw Van Schijndel stelt zich kort voor. Zij is geboren en getogen Esschenaar en heeft in de 
gemeenteraad van Esch gezeten. Zij voelt zich een echte “ Essche”, die door de inwoners - vanuit 
haar achtergrond als oud- raadslid - op politieke en/of gemeentelijke thema’s nog steeds 
regelmatig wordt aangesproken.  
 
De keuze van het dorp Esch destijds in 1996 om samen te gaan in/met  de nieuw te vormen 
gemeente Haaren, vond zij een goede keuze. Er was naar haar mening sprake van vier 
gelijkwaardige kernen die samen ging werken. Zij is van mening dat dit goed is gegaan en dit nog 
steeds goed functioneert. Zij heeft zorgen over de situatie zoals die nu is. De gemeente Haaren 
functioneert goed en tot aan de verkiezingen van 2014 is daar weinig discussie over geweest.. 
 
In geen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 2014 was herindeling een hot-
item; er   werd amper over gesproken. Door perikelen in de formatie is de discussie over de 
herindeling – naar haar mening - opgestart . Zij herhaalt nogmaals dat voorafgaand aan de 
verkiezingen door geen enkele partij over herindeling / fusie is gesproken of geschreven in de 
verkiezingsprogramma’s, zoals dat nu het geval is. Mevrouw Van Iersel ziet dit duidelijk als een 
stuiptrekking van een slechte verliezer, die alsnog hun gelijk willen halen en niet in/als een 
algemeen belang van/voor de gemeente Haaren. 
 
Zij vraagt zich af, en zo ja, welke link er is, tussen de Belangengroep Toekomst HAAREN en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, waardoor nu opeens een procesadviseur is 
aangesteld. De heer Augusteijn stelt dat er geen sprake is van een link.   
 
De procesadviseur schetst zijn kijk op het traject. De gemeente Haaren heeft de intentie gehad om 
tot verregaande ambtelijke samenwerking te komen met de gemeente Boxtel en de gemeente 
Sint-Michielsgestel. Dit is niet doorgegaan. Op dat moment had het gemeentebestuur met kracht 
moeten zeggen dat de verregaande ambtelijke samenwerking ingezet zou worden. Dat is met 
onvoldoende kracht gebeurd. Het raadsbesluit uit april 2016 is om tot splitsing van de gemeente 
Haaren te komen, echter op welke manier en op welke termijn is niet duidelijk. Er is nu sprake van 
een vacuüm. De Provincie Noord-Brabant heeft om deze reden een procesadviseur aangesteld 
om te komen tot een datum voor de opsplitsing  
 
De indruk van mevrouw van Schijndel is dat het gemeentebestuur het goed heeft gedaan, en 
daarbij alle partijen in deze, de geuite kritiek en gemaakte opmerkingen serieus heeft genomen. Zij 
acht het inderdaad mogelijk dat het bestuur het iedereen naar zijn zin heeft willen maken en 
daardoor dit vacuüm mogelijk is ontstaan. Volgens haar is het alleen maar lovenswaardig dat de 
huidige gemeenteraad iedereen serieus neemt.  
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Zij geeft nadrukkelijk aan dat zij het niet eens is met de interpretatie van Gedeputeerde Staten 
over het besluit van de gemeenteraad van april 2016. Inderdaad zal ook de huidige gemeente 
Haaren niet aan een grote provinciale herindeling ontkomen, maar dat speelt niet nu, maar op veel 
langere termijn. 
 
Als in de toekomst sprake is van een gedwongen herindeling, heeft zij de indruk dat het dorp Esch 
meer georiënteerd is op de gemeente Boxtel dan bijvoorbeeld de gemeente Vught of de gemeente 
Oisterwijk. Er wordt (nu) niet meer neergekeken op het dorp Esch door gemeente Boxtel zoals dat 
vroeger wel gebeurde.  
 
Zij plaatst grote kanttekeningen bij de gehouden enquête door de belangengroep Toekomst 
Haaren, die  zich eigenlijk alleen op de vraag over de opsplitsing richtte. De keuze om de 
gemeente Haaren te laten zoals het nu is, is (in eerste instantie) niet voorgelegd.  Hierdoor zijn 
veel mensen op het verkeerde been gezet en is zij herhaalde malen aangesproken door (vooral 
oudere) Esschenaren. Zij plaatst kanttekeningen bij de representativiteit (dubbeltellingen), 
vraagstelling en de conclusies (multi-interpretabel) van de enquête.  
 
Zij heeft aan de belangengroep Toekomst Haaren gevraagd om inzicht te krijgen in de  resultaten 
per kernen (per postcode ). Dit verzoek is niet ingewilligd en om deze reden heeft zij de indruk dat 
de formulieren te willekeurig zijn ingevuld. Ook twijfelt zij aan de representativiteit van de enquête. 
Feit is in ieder geval dat de keuze, om de gemeente Haaren als zelfstandige gemeente te laten 
bestaan, niet is voorgelegd in de enquête. Op grond daarvan vindt zij dat de enquête zeker niet de 
status mag krijgen, die er nu aan gegeven wordt.  Zij vindt het een taak van de procesadviseur om 
dit nader te onderzoeken. Zij stelt dit herhaalde malen tijdens het gesprek. 
 
De procesbegeleider licht toe dat de raad een besluit over opsplitsing op termijn heeft genomen. 
Mevrouw van Schijndel reageert daarop direct met de opmerking dat de gemeenteraad een 
opsplitsing op termijn mogelijk niet uitsluit, maar dat de raad niet heeft besloten om nu op korte 
termijn te gaan opsplitsen. 
Mevrouw Van Schijndel stelt daarop de vraag of dit besluit niet opnieuw genomen kan worden? De 
procesadviseur zegt dat de raad een nieuw besluit kan nemen; in bestuurlijk Nederland wordt het 
opnieuw nemen van een dergelijk besluit echter niet als sterk ervaren.  
 
Mevrouw Van Schijndel geeft nogmaals aan dat de raad – naar haar mening – in april 2016 niet 
besloten heeft om nu al tot splitsing van de gemeente Haaren over te gaan. Zij spreekt daarom de 
hoop uit dat de te bepalen datum voor opsplitsing van de gemeente Haaren in de verdere 
toekomst ligt. 
 
Tot slot wil zij nogmaals een aantal punten herhalen / onder de aandacht brengen: 

 De mogelijkheid dat de gemeente Haaren zelfstandig blijft, is niet in de enquête van de 
belangengroep Toekomst Haaren opgenomen geweest; 

 Haar indruk is dat de zwijgende meerderheid in Esch, de situatie wil laten zoals het is 
(bestuurlijk zelfstandig blijven); 

 Haar indruk is ook dat in de raadsvergadering door Gedeputeerde Spierings niet is 
gereageerd op de geluiden uit de raad; de Gedeputeerde heeft niet gereageerd en heeft 
slechts haar boodschap steeds herhaald, zonder inhoudelijk te reageren op de inbreng van 
de raad; 

 Zij heeft geen deel uitgemaakt van de door de gemeente Haaren ingestelde 
klankbordgroep. In eerste instantie omdat vertegenwoordiging van Esch in deze 
klankbordgroep geregeld bleek te zijn. Op het moment dat bleek dat er geen 
vertegenwoordiging vanuit Esch deelnaam in de klankbordgroep heeft zij zich aangemeld. 
Dit is niet gehonoreerd. Mevrouw Van Schijndel zegt dat als reden voor de afwijzing 
aangeven werd dat zij te “gekleurd” was; zij belooft de betreffende e-mail(s) terug te 
zoeken en naar de procesadviseur te mailen. 

 Zij is van mening dat voor de gemeente Haaren door het opsplitsingsbesluit op termijn een 
niet meer te repareren fout gemaakt wordt; 
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 De opsplitsing van de gemeente Haaren in vier kernen kan zij volgen, alleen is dit nu nog 
niet aan de orde. De raad is op het verkeerde been gezet door de enquête. 

 
Procesafspraken 
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan mevrouw Van Schijndel als inwoonster van Esch. 
Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  
 
Bijlagen 
Op verzoek van mevrouw Van Schijndel zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd: 

- Bijlage 1: Emailwisseling over deelname aan brede klankbordgroep van 10 april 2015 
- Bijlage 2; Emailwisseling over deelname aan brede klankbordgroep van 28 april 2015 



Bijlage 1 emailwisseling over deelname brede klankbordgroep behorend bij definitief verslag 
gesprek inwoonster Esch 16 december 2016 
 

Van: chr van schijndel [mailto:chrvanschijndel@planet.nl]  
Verzonden: vrijdag 10 april 2015 14:04 

Aan: 'Helma van Drunen' 

Onderwerp: RE: re animo in Esch voor praatgroep 

 
Hallo Helma, 
Dan wacht ik het bericht gewoon af 
Want ik vind dit toch wel heel triest: 1 reactie uit ESCH! 
Ik hoop dat ze me nog willen accepteren. 
Groeten, 
Christien van Schijndel 
 
Van: Helma van Drunen [mailto:H.v.Drunen@Haaren.nl]  

Verzonden: vrijdag 10 april 2015 9:40 

Aan: 'chrvanschijndel@planet.nl' 
CC: guido.von.grumbkow@wagenaarhoes.nl; Eric van den Dungen; Astrid Goijaarts 

Onderwerp: re animo in Esch voor praatgroep 

 
Hoi Christien, 
 
We hebben jouw mail over het lidmaatschap van de klankbordgroep ontvangen. 
Namens de projectleider, Guido van Grumbkow van WagenaarHoes, laat ik je weten dat we blij zijn met jouw 
reactie en met de zorg die je uit over de betrokkenheid van Esch.  
De inschrijving voor de klankbordgroep is inmiddels gesloten, maar gezien de geringe belangstelling uit Esch 
wordt jouw reactie toch opgepakt. De kerngroep (fractievoorzitters) en het college, die de benoeming van de 
klankbordgroep hebben gedaan, zullen bespreken of je kan worden benoemd. Uiterlijk volgende week 
ontvang je daar bericht over. 
 
Fijn weekend, 
Helma van Drunen 

 
Voorbehoud Gemeente Haaren 

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht 
verwoord is.  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Indien het wordt 
ontvangen door iemand anders, wordt de ontvanger verzocht het te retourneren aan de afzender. Voor 
reacties/antwoorden wordt u verzocht het algemene adres gemeente@haaren.nl te gebruiken.  

 
 

mailto:chrvanschijndel@planet.nl
mailto:H.v.Drunen@Haaren.nl
mailto:guido.von.grumbkow@wagenaarhoes.nl
http://www.haaren.nl/
mailto:gemeente@haaren.nl


Bijlage 2 emailwisseling over deelname brede klankbordgroep behorend bij definitief verslag 
gesprek inwoonster Esch 16 december 2016 
 

Van: chr van schijndel [mailto:chrvanschijndel@planet.nl]  
Verzonden: maandag 2 januari 2017 22:32 

Aan: Chrvanschijndel@planet.nl 

Onderwerp: FW: brede klankbordgroep 

 
 
 
Van: chr van schijndel [mailto:chrvanschijndel@planet.nl]  

Verzonden: dinsdag 28 april 2015 14:53 
Aan: 'Guido von Grumbkow' 

Onderwerp: RE: brede klankbordgroep 

 
Geachte Heer von Grumbkow, 
Ik betreur deze gang van zaken zeer 
Want door een misverstand is er begrijp ik maar 1 persoon uit Esch afgevaardigd in de werkgroep en dat is 
gewoon TE weinig. 
Ik vraag me af of een andere persoon uit Esch wel acceptabel is voor de commissie? 
Want ik kan me toch niet helemaal onttrekken aan het gevoel dat mijn persoon in deze bepalend is 
geweest of er wel of niet nog iemand bij kan komen. 
Dat is toch wel heel jammer. 
Christien van Schijndel 
 
 
Van: Guido von Grumbkow [mailto:guido.von.grumbkow@wagenaarhoes.nl]  

Verzonden: dinsdag 28 april 2015 11:08 
Aan: chrvanschijndel@planet.nl 

CC: Helma van Drunen (H.v.Drunen@Haaren.nl) 
Onderwerp: brede klankbordgroep 

 
Beste mevrouw Van Schijndel, 
 
U heeft aangegeven animo te hebben om zitting te nemen in de brede klankbordgroep. 
Namens het college en de kerngroep, die besluiten over de benoemingen in de brede klankbordgroep laat ik 
u weten dat er geen nieuwe mensen meer benoemd zullen worden in de brede klankbordgroep.  
 
Wel zult u binnen afzienbare termijn vernemen op welke andere manieren u, net als alle inwoners van de 
gemeente Haaren een bijdrage kunt leveren aan het proces en uw mening kunt geven. Dat zal in ieder geval 
op verschillende manieren zijn waarbij er ook een aanpak per dorp (dus ook voor Esch) gehanteerd zal 
worden. Via onderstaande link vindt u meer informatie. 
 
http://www.haaren.nl/internet/toekomst-gemeente-haaren_41445/item/notities-en-afspraken_117623.html 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Drs. Guido von Grumbkow 
Projectleider traject toekomst bestuur en organisatie Haaren 
 
 

 
 

mailto:chrvanschijndel@planet.nl
mailto:Chrvanschijndel@planet.nl
mailto:chrvanschijndel@planet.nl
mailto:guido.von.grumbkow@wagenaarhoes.nl
mailto:chrvanschijndel@planet.nl
mailto:H.v.Drunen@Haaren.nl
http://www.haaren.nl/internet/toekomst-gemeente-haaren_41445/item/notities-en-afspraken_117623.html
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Verslag gesprek managementteam  
12 december 2016 om 11.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Buurman, afdelingshoofd interne kwaliteit 
  Mevrouw Denissen, afdelingshoofd gemeentewinkel 
  De heer Oosterling, afdelingshoofd ontwikkeling 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
De managementleden stellen zich kort voor.  
 
Hoe ervaart het managementteam de huidige stand van zaken in de organisatie?  
De heer Oosterling licht toe dat de situatie als wisselend te ervaren. In eerste instantie zou de 
gemeente Haaren met de gemeente Boxtel en de gemeente Sint-Michielsgestel een verregaande 
ambtelijke samenwerking aangaan. De organisatie was erg positief, hier erg actief bij betrokken en 
enthousiast hierover. Op het moment dat duidelijk werd dat deze verregaande ambtelijke 
samenwerking niet doorging, was er veel teleurstelling in de organisatie. Daarna is het vooral een 
politiek proces geworden.  
 
Mevrouw Denissen zegt dat - sinds het raadsbesluit in april 2016 en de conclusie dat de gemeente 
Haaren voorlopig zelfstandig blijft - de energie weer is teruggekomen in de organisatie. Er is een 
ontwikkeltraject ingezet en de vacaturestop is opgeheven. Door het aanstellen van de 
procesadviseur is de onzekerheid terug in de organisatie.  
 
De procesadviseur heeft eerder ook in de gesprekken met het college aangegeven, dat hij zich 
erover verbaast dat bestuurlijk niet zwaarder is ingezet op de verregaande ambtelijke 
samenvoeging en ook niet duidelijker is uitgesproken, dat een herindeling voor de gemeente 
Haaren niet aan de orde was.  
 
De heer Buurman is van mening dat het niet doorgaan van de ambtelijke fusie het moment is 
geweest, waarop de onduidelijkheid is ontstaan over het toekomstperspectief  Na het raadsbesluit 
in april 2016 is er juist weer duidelijkheid ontstaan.  
 
De procesadviseur merkt op dat in het raadsbesluit sprake is van splitsing op termijn. In 
bestuurlijke termen vindt hij dit vaag. De procesadviseur benoemt dit als een vacuümgevoel en is 
van mening dat  er duidelijkheid en helderheid moet komen over een datum, om uit dit gevoel te 
komen. Hij wil zoveel mogelijk geluiden uit de samenleving ophalen om te horen wat goed is voor 
de gemeente Haaren. Voor hem is het onderzoek van Wagenaar en Hoes het uitgangspunt. De 
opdracht van de Provincie Noord-Brabant is om met een datum te komen. De datum is voor de 
heer Augusteijn volgend op de inhoud. Het gaat met name om wat de inwoners vinden én wat de 
omliggende gemeenten te bieden hebben bij een nieuwe bestuurlijke constellatie voor de 
gemeente. Hij schetst een AHRI-traject. Het besluit over een herindeling neemt de raad; de 
provincie toetst het herindelingsadvies en geeft een advies hierover mee aan de minister. 
Vervolgens wordt het traject richting de Tweede en Eerste Kamer doorlopen. Een negatief advies 
van de provincie leidt in zijn algemeenheid tot vervelende discussies tussen de gemeente en het 
provinciebestuur.  
 
Het managementteam is van mening dat de medewerkers steeds goed zijn geïnformeerd over het 
traject door de organisatie. Er is geen leegloop geweest. Het is een bewuste keuze geweest om 
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een vacaturestop te hebben vanwege de mogelijke ambtelijke samenwerking met de gemeente 
Boxtel en de gemeente Sint-Michielsgestel. Sinds het raadsbesluit van april 2016 zijn de vacatures 
weer opengesteld en zijn medewerkers weer “vast” aangenomen. De heer Oosterling ervaart pas 
recent onzekerheid bij een aantal medewerkers op zijn afdeling  en deze onzekerheid is lastig bij 
het maken van keuzes voor de inzet nu. De procesadviseur herhaalt dat hij van mening is dat de 
onzekerheid niet te lang mag duren.  
 
Procesafspraken 
De heer Augusteijn is van plan om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren voor raad en 
college. Mogelijk zal hiervoor ook het managementteam worden uitgenodigd. Begin april 2017 zal 
het advies beschikbaar zijn. Het is evident voor de procesadviseur dat er duidelijkheid moet 
komen. Het gemeentebestuur zal met elkaar een heldere lijn uit moeten stippelen over de te zetten 
stappen.  
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Verslag gesprek met de heer Van Iersel, inwoner Helvoirt  
12 december 2016 om 14.00 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Van Iersel, inwoner van Helvoirt (op advies van de gemeente Haaren) 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
 
De heer Van Iersel stelt zich voor. Hij is een geboren en getogen “Helvoirter. Hij is gepensioneerd 
en voorheen werkzaam geweest bij het Brabants Dagblad. Hij is niet politiek actief.  
 
Hoe ziet de heer Van Iersel de momentele stand van zaken? En waardoor is deze ontstaan?  
In november 2014 zijn informatieavonden gehouden om de inwoners te raadplegen over de 
ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel. De heer Van Iersel 
geeft aan dat op dat moment de kiem gelegd is voor de momentele situatie (het raadsbesluit om 
op termijn op te splitsen). Hij is van mening dat deze avonden over de ambtelijke fusie beter in het 
gemeentehuis zelf georganiseerd hadden kunnen worden. Met name de discussie in het dorp 
Haaren is niet goed gegaan. In de uitnodiging / brief die in november 2014  aan de 
belangstellenden is gestuurd, stond als passage opgenomen “dat als er een herindeling uit de 
ambtelijke fusie zou voortkomen, de gemeenten die de ambtelijke fusie met elkaar zouden 
aangaan ook bestuurlijk aan elkaar verbonden zouden zijn”. Dit is het punt geweest, waardoor de 
inwoners in actie zijn gekomen. Hij constateert dat het collegevoorstel over de ambtelijke fusie 
zowel in de gemeente Boxtel als in de gemeente Sint-Michielsgestel een hamerstuk is geweest.  
 
De heer Van Iersel is voorstander van een zelfstandige gemeente Haaren. Het rapport Wagenaar 
en Hoes komt weliswaar met een andere conclusie, maar voegt naar zijn mening niets toe aan de 
discussie.  
 
De momentele stand van zaken heeft zijn inziens ook te maken met de verkiezingen in de 2014. 
De partij die de verkiezingen gewonnen heeft, maakt momenteel geen deel uit van het college van 
Haaren. 
 
Hij is van mening dat de door de belangengroep Toekomst Haaren georganiseerde 
handtekeningenactie gekleurd is. In de enquête wordt namelijk niet de keuze voorgelegd om de 
gemeente Haaren zelfstandig te laten blijven. Daarnaast heeft hij de indruk dat het  resultaat van 
de enquête - het komen tot een splitsing van de gemeente Haaren - niet breed gedragen wordt. De 
belangengroep bestaat uit het merendeel uit niet oorspronkelijke inwoners van de vier kernen. Hij 
vraagt zich dan ook af waar de ambitie om te herindelen vandaan kwam, ook omdat dit geen item 
was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.  
 
De belangengroep heeft veel werk verzet, maar ook de discussie op de spits gedreven. Hij merkt 

op dat veel inwoners zijn redenering kunnen volgen. Hij denkt dat de gemeenteraad van Haaren 

een kant is opgedreven. De heer Van Iersel heeft driemaal gebruik gemaakt van het spreekrecht 

(raadsvergaderingen van 18 december 2014, 22 januari 2015 en 13 oktober 2016). Daarnaast 

heeft hij op 29 september 2016 aan de raad een schriftelijke mededeling doen toekomen, omdat 

hij op 29 september niet in de gelegenheid was om gebruik te maken van het spreekrecht; de 

teksten zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd).  
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Hij vraagt zich evenwel af waarom de raad een besluit heeft genomen om de gemeente op te 
splitsen. Wellicht heeft de raad zich onvoldoende gerealiseerd dat als zij dit besluit tot opsplitsing 
op termijn namen, de raad (en gemeente) er wel aan vastzaten en is het bestuur op deze manier 
in een fuik terechtgekomen.  
 
De heer Van Iersel zegt dat de raad verdeeld is over de uitleg van het besluit. Hij vraagt zich af of 
wel voldoende in beeld is, welke consequenties een opsplitsing van de gemeente Haaren op 
termijn heeft. Financieel is een splitsing niet nodig. Ook is er sprake van korte lijnen tussen bestuur 
en inwoners en alle voorzieningen zijn aanwezig. De samenwerking tussen de verenigingen / clubs 
tussen de dorpen is heel goed. De leefbaarheid (samenwerking tussen verenigingen) in de dorpen 
onderling is ten opzichte van vóór de gemeentelijke herindeling in 1992 verbeterd. 
 
Hij is van mening dat als er sprake moet zijn van een herindeling, deze discussie goed aangepakt 
moet worden. Waarom zou je er niet een gemeente “Groen Woudstad” van maken en met de 
omliggende gemeenten waar veel groen is samengaan?  
 
Hij vindt dat de herindelingsdiscussie onderdeel zou moeten zijn van de verkiezingsprogramma's 
van de partijen bij de komende verkiezingen, zodat het helder is voor de inwoners. De inwoners 
kunnen dan zelf hierin een keuze maken. In 2014 speelde wel de discussie over de ambtelijke 
fusie, maar dat was geen onderdeel van de verkiezingen.  
 
De procesadviseur zegt dat er nu een raadsbesluit ligt om op termijn op te splitsen als gemeente 
Haaren. De provincie Noord-Brabant heeft om deze reden een procesadviseur aangesteld; 
namelijk de gemeenteraad heeft een besluit genomen om op termijn op te splitsen, maar dit besluit 
is niet eenduidig.   
 
De heer Van Iersel zegt dat als het gaat om toekomstbestendigheid het dorp Helvoirt naar zijn 
mening niet naar de gemeente Vught zou moeten gaan. De gemeente Vught is niet 
toekomstbestendiger dan de gemeente Haaren. Hij denkt ook niet dat het overgrote deel van het 
dorp Helvoirt gericht is op de gemeente Vught.  
 
De procesadviseur merkt op dat de conclusie in het rapport van Wagenaar en Hoes was om op te 
splitsen als gemeente Haaren. Waarom is hier niet uit naar voren gekomen om als gemeente 
Haaren zelfstandig te blijven?  
De heer Van Iersel vraagt zich dit ook af. Het rapport van Wagenaar en Hoes stelde dat er niet 
genoeg draagvlak voor was. Hij vindt dit een zwak argument. Dit argument is niet voldoende 
uitgekristalliseerd. Hij vindt het opmerkelijk dat de raad heeft gekozen voor opsplitsing van de 
gemeente Haaren op de lange termijn.  
 
Procesafspraken 

Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de heer Van Iersel als inwoner van het dorp 

Helvoirt. Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de 

procesadviseur.  

 

Op verzoek van de heer Van Iersel zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Inspreektekst raadsvergadering 18 december 2014 
2. Inspreektekst raadsvergadering 22 januari 2015   
3. Inspreektekst raadsvergadering 13 oktober 2016 
4. Brief aan raad 29 september 2016  

 
 
 



Gemeente Haaren: Houden zo! 

20% wil herindelen. En die 80% dan..? 

Na enige twijfel kan ondergetekende het toch niet laten om te reageren op 
de perikelen rondom het al dan niet beslissen tot beoogde ambtelijke fusie 

tussen gemeente Haaren en Boxtel / Sint-Michielsgestel.  
 

Voor zover ik me kan herinneren ging de brief (eind augustus) van de 
Haarense gemeenteraadsleden voor de uitnodiging wel over het 

meedenken in een mogelijke ambtelijke samenwerking met genoemde 

gemeenten maar niet over het al dan niet herindelen van de gemeente 
Haaren.  

Een citaat: ’In de huidige plannen blijft de gemeente Haaren zelfstandig, 
met een eigen college van burgemeester en wethouders en een eigen 

gemeenteraad’. 
 

Echter, een aantal inwoners greep deze gelegenheid aan om er een 
discussie over een nieuwe herindeling van de gemeente Haaren van te 

maken. Tijdens deze avonden (waarbij in totaal slechts een paar honderd 
aanwezigen waren) had de gemeente meteen duidelijk moeten maken dat 

discussie over een herindeling daar niet aan de orde was. Eigenlijk is de 
gemeente min of meer overvallen door een (kleine) groep inwoners. Met 

posters en handtekeningenacties is de actie verder uitgebouwd.  
 

Met veel tamtam zijn er 3000 handtekeningen verzameld en aan de 

politiek overhandigd. 3000 handtekeningen, 1 meter, hoe kun je iets 
overdrijven!  

Als ik 6 pakken printpapier (500 stuks) op elkaar leg kom ik niet verder 
dan pakweg 45 cm. Vervolgens trekt de voltallige gemeenteraad op 20 

november haar keutel (besluit) in en ligt alles voorlopig stil. Al jarenlang is 
er een samenwerking met de gemeente Boxtel (oa. Wmo, Sociale Zaken) 

die mijns inziens gewoon goed verloopt.  
 

Persoonlijk zou ik het jammer en niet verstandig vinden om de gemeente 
Haaren nu versnipperd te gaan herindelen.  

Heel veel samenwerkingsverbanden vanuit de dorpen zijn er gerealiseerd 
na de laatste herindeling. Veel instanties, verenigingen, stichtingen, 

ouderen, enz., werken steeds meer ‘Haaren-breed’ samen en worden 
indien mogelijk ondersteund door de gemeente. Dat zou allemaal teniet 

worden gedaan door opnieuw te gaan herindelen.  

 
Nu is de lijn tussen burger en gemeente nog relatief kort, dat wordt er 

echt niet beter op als Helvoirt bijv. bij Vught komt, Haaren bij Oisterwijk, 
Esch bij Boxtel en Biezenmortel bij?? 

Klein voorbeeld: ik meld op ’n ochtend via meldpunt Haaren dat er door 
wortelgroei het wegdek (gevaarlijk) omhoog is gedrukt. Dezelfde middag 

lossen twee medewerkers van de gemeente het probleem perfect op.  



20% van de bevolking heeft zich geuit via de handtekeningacties, 80% 

dus niet! Wie zwijgt stemt toe? Dan zal het voor de gemeenteraad geen 
moeilijke taak zijn om de beoogde fusie alsnog uit te voeren. 

Voor de oppositiepartijen zijn de acties ’koren op de molen’. Het oud zeer 

na de laatste gemeenteraadsverkiezingen komt weer eens naar boven. De 
gemeenteraad werd op het matje geroepen door de burgemeester en het 

geruzie in de raad werd zelfs ’n raadslid teveel. Dit terwijl alle politieke 
partijen qua denkwijze en programma zo dicht bij elkaar liggen. 

 
De Belangengroep Toekomst Haaren zou ik graag willen adviseren om alle 

moeite, kennis en energie, die nodig waren voor de actie vanaf nu te 
gebruiken in de Haarense politiek. Welke partij dan ook!  

Alles kan beter, maar denk nou niet dat je als inwoner van welk dorp dan 
ook beter af bent met een grotere gemeente.  

 
En als men dan toch kiest voor grootschalige gemeenten, stop dan alle 

gemeenten binnen de driehoek Den Bosch, Eindhoven, Tilburg bij elkaar 
en maak er een grote stad van met als naam Groenewoudstad. 

 

Ik ben blij dat ik in een relatief kleine gemeente als Haaren woon. Na 
jarenlang oponthoud, door welke redenen dan ook, wordt er nu in alle 

dorpen echt hard gewerkt aan woningbouw, scholen, dorpshuis, 
voorzieningen voor ouderen. Allemaal tekenen dat er nu echt dingen 

gebeuren die de doorsnee burger moed, vertrouwen, stabiliteit, ‘rust’ 
geven. En er staan nog belangrijke beslissingen op stapel: N65, 

Haarendael.  
 

Allemaal bezigheden waar de gemeente Haaren middenin zit.  
Dus voorlopig niet herindelen, maar wel (ambtelijk) samenwerken met 

grotere gemeenten. 
 

Voor mij mag het zo blijven. De gemeente verbeteren? Begin bij jezelf! 
Wie de schoen past… 

 

Hierbij doe ik een oproep aan alle inwoners van de gemeente Haaren om 
hun mening kenbaar te maken aan de gemeenteraadsleden, zodat er t.z.t. 

een juiste beslissing kan worden genomen.  
Hun e-mailadressen zijn te vinden op:  

www.haaren.nl/Bestuur en organisatie/Gemeenteraad 
 

Christ van Iersel – Helvoirt 
LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S IN DE 
 
 
 
 

http://www.haaren.nl/internet/bestuur-en-organisatie_226/
http://www.haaren.nl/internet/gemeenteraad_230/


Geachte aanwezigen,  

Het deed mij goed een artikel te lezen in het Brabants Dagblad van 9 januari jl. 

met als kop: Ambtelijke fusie opnieuw in de raad. 

Een juiste keuze om 2 verschillende onderwerpen nu eens afzonderlijk te gaan 

behandelen.  

Vooral omdat het ene onderwerp (ambtelijke fusie) NU relevant is. 

De prioriteit van besluit ligt nu bij de opgeschorte beoogde ambtelijke fusie 

met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.  

 

Eigenlijk is de stand van zaken hetzelfde als na 4 september, de laatste avond 

dat de gemeenteraad de inwoners per dorp uitnodigde om met hen in gesprek 

te gaan over een ambtelijke samenwerking met genoemde gemeenten. 

Laten we eens even terugblikken 

Ik val maar meteen met de deur in huis om te stellen dat het niet overal even 

goed is gegaan met het verloop van de gespreksavonden in september.  

Tot zover ik het kan bepalen heb ik de indruk dat de avonden in Esch - 

Biezenmortel en Helvoirt in alle redelijkheid zijn verlopen en er in groepjes is 

gebrainstormd.  

Echter in het dorp Haaren heeft een groep aanwezigen de discussie over de 

ambtelijke fusie weten om te zetten in een discussie over een mogelijke 

nieuwe herindeling.  

En daar had de gespreksleider van de gemeenteraad die avond volgens mij 

moeten ingrijpen.  

Die had meteen duidelijk moeten maken dat het die avond hoofdzakelijk over 

de beoogde ambtelijke fusie met Boxtel en Sint-Michielsgestel zou gaan.  

Wellicht had de alinea:  

Mocht in de toekomst een bestuurlijke fusie, een zogenaamde herindeling van 

de gemeente Haaren aan de orde zijn, dan is het logisch dat daarbij ook Sint-

Michielsgestel en Boxtel betrokken zijn – beter niet in de uitnodiging kunnen 

staan.  



Want dat is waarschijnlijk de reden geweest dat er vervolgens uit een groep 

aanwezigen in allerijl de Belangengroep Toekomst Haaren (BTH) is gevormd. 

Dat resulteerde in een handtekeningenactie. En ook hier ging (een gedeelte) 

van de gemeenteraad in mijn ogen niet correct mee om.  

Terwijl in de uitnodiging van augustus - besloten en samengesteld door alle 

gemeenteraadsleden - stond dat in de huidige plannen de gemeente Haaren 

zelfstandig zou blijven met een eigen B&W en een eigen gemeenteraad, 

ondersteunde een aantal gemeenteraadsleden de actie van BTH. En dat kan en 

mag toch eigenlijk niet in dat stadium zou je mogen denken! 

De uitslag van de handtekeningenactie werd vervolgens op 20 november jl. met 

grote publieke aanwezigheid tijdens de raadsvergadering overhandigd en nog 

dezelfde avond trok de gemeenteraad het beoogde fusieplan terug en schortte 

het op. 

Ook hier helaas weer geen daadkrachtig optreden van de gemeenteraad. 

En was het eigenlijk wel nodig om de bevolking te raadplegen? Op 19 

december 2014 berichtte het Brabants Dagblad dat de gemeente Sint-

Michielsgestel in een raadsvergadering heeft ingestemd met een ambtelijke 

fusie met Boxtel. Zo kan het dus ook.  

Het had ook bij de gemeente Haaren gewoonweg een agendapunt van een 

raadsvergadering kunnen zijn. 

Ik heb de laatste maand heel veel positieve reacties mogen ontvangen vanuit 

alle dorpen, uit alle lagen van de bevolking. Zij ondersteunen mijn visie om de 

Gemeente Haaren vooralsnog te houden zoals het nu is: ZELFSTANDIG.  

Van herindelen is totaal nog geen sprake en ik wil de gemeenteraad met 

nadruk vragen om volgende week donderdag 29 januari een daadkrachtig 

besluit te nemen: AMBTELIJKE FUSIE met Boxtel en Sint-Michielsgestel.  

En als het ooit tot een nieuwe herindeling komt, wordt dat aangestuurd door 

de landelijke/provinciale overheid.  

 

Maar laten we ons voorlopig met z’n allen sterk maken voor het behoud van 

onze prachtige zelfstandige gemeente Haaren. Een goed functionerende, goed 

samenwerkende gemeenteraad is daarbij van groot belang. Als iedereen zijn of 



haar schouders hier onder zet kunnen we nog jaren heerlijk wonen in een 

prachtige ZELFSTANDIGE gemeente tussen de steden ’s-Hertogenbosch en 

Tilburg.  

Mijn eenmansactie wordt door steeds meer inwoners ondersteund.  

En zo zou ik gemakshalve, mogen aannemen dat er naast mij nog 9.524 

inwoners zijn die het, zij het stilzwijgend, allemaal eens zijn met de beoogde 

ambtelijke fusie en de gemeente Haaren zelfstandig willen houden. Dat is 

uiteraard ook geen zuiver beeld maar om aan te geven dat het grootste deel 

van de bevolking het ook niet eens is met de BTH-actie. 

In het kader van vrije meningsuiting mag ik stellen dat ik het duidelijk niet eens 

ben met de manier waarop BTH de handtekeningenactie heeft voorbereid en 

uitgevoerd. Teveel subjectief en te weinig objectief benaderd. Door onjuiste 

keuzevraagstellingen en de plaatsnaambordaffiches werd de winkelende 

inwoner als het ware op het verkeerde been gezet.  

De actie wekte de indruk dat de inwoner (uitsluitend per dorp) zich mocht 

uitspreken bij welke gemeente men graag zou willen horen. Een mogelijkheid 

om te kiezen als inwoner van de gemeente Haaren ontbrak. 

Op zijn Brabants gezegd: ‘Unnen hond unne worst vurhouwe’.  

Helvoirt bij Vught, Haaren bij Oisterwijk, Esch bij Boxtel, Biezenmortel bij 

Oisterwijk/Tilburg?  

Dat zal er, bijna zeker, nooit van komen! 

Er zijn, mijns inziens, door deze actie te hoge verwachtingen gewekt bij de 

inwoners.  

En daarom wil ik BTH eigenlijk waarschuwen en beschermen.  

Want als later zou blijken dat Haaren niet bij Oisterwijk en Helvoirt niet bij 

Vught komt is BTH de ’gebeten hond’ bij hun achterban. 

 

Dat er op ambtelijk vlak moet worden gefuseerd staat als een paal boven 

water. Liever vandaag nog dan morgen. Daar wordt ook de burger beter van.  

Als de gemeenteraad haar daadkracht laat zien, neemt men de uitslag van de 

BTH-actie ter kennisgeving aan.  



Er wordt op vele fronten al vele jaren hard samengewerkt binnen de 4 dorpen 

van de gemeente Haaren.  

 

Veel van die bezigheden zijn ’Haaren-breed’ door alleen al de naamkeuze.  

Om er maar eens een paar bij naam te noemen:  

 

LNMH: Landschap Natuur Milieu Haaren 

HIB: Haaren In Beweging  

HEET: Haaren Energiebewust Ecologisch Traject  

DEH: Duurzame Energie Haaren 

 

Maar ook ouderen-, sport-, muziekverenigingen, scholen, en allerlei andere 

samenwerkingverbanden maken het leven in de gehele gemeente Haaren 

aangenaam.  

 

Dus ik blijf zeggen: GEMEENTE HAAREN: HOUDEN ZO! 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christ van Iersel/22-01-2015 



Geen paniek! U heeft nog 15 maanden de tijd! 

Hartelijk dank voor het aangeboden Spreekrecht, zodat ik als inwoner van Helvoirt u vanavond toch 

nog iets ter overweging wil meegeven. 

Het is alweer zowat 2 jaar en 7 maanden geleden dat de laatste gemeenteraadsverkiezing  in 2014 is 

gehouden. Wat er toen bij de politieke partijen in het verkiezingsprogramma werd vermeld over de 

toekomst van de gemeente Haaren is mij niet helemaal duidelijk meer, maar tot zover ik me kan 

herinneren werd er in de programma’s nauwelijks aandacht besteed aan de toekomst van de 

gemeente Haaren. 

 

Dat veranderde plotsklaps toen in september 2014 de avonden werden gehouden om de bevolking 

te informeren over een voorgenomen ambtelijke fusie van de gemeente Haaren met Boxtel en St.-

Michielsgestel vanaf 1 januari 2016. Dat werd door een aantal aanwezigen gezien als een bedreiging 

voor een toekomstige herindeling met Boxtel en St.-Michielsgestel en er kwam een Belangengroep 

Toekomst Haaren. Want als een herindeling aan de orde zou komen zou Haaren bij Oisterwijk willen, 

Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg. De beoogde ambtelijke samenwerking 

was van de baan terwijl de gemeenteraad de ambtelijke samenwerking tijdens een raadsvergadering 

had kunnen besluiten zonder de bevolking hierover te informeren. Dat had veel onrust voorkomen.  

Er kwam een onderzoek door adviesbureau WagenaarHoes en er werd een Brede Klankbordgroep in 

het leven geroepen. Veel euro’s en bijeenkomsten verder, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 

voor opsplitsing van de gemeente Haaren.  

Binnenkort zou de provincie een procesbegeleider aanstellen, die er voor zou moet zorgen dat er in 

december een concrete datum bekend moet zijn.  

Het wordt nu toch eens echt tijd dat de gemeenteraad andere keuzes gaat maken. Er is besloten tot 

opsplitsing terwijl je merkt dat als er nogal wat gemeenteraadsleden zijn die eigenlijk helemaal geen 

opsplitsing willen? Dat merk je overal aan. Kan het besluit van opsplitsing nog herzien worden vraag 

ik me af. Ik verwacht namelijk  dat het grootste gedeelte van de Haarense bevolking de wens heeft 

zelfstandig te blijven. Met een goed samenwerkende gemeenteraad en een deskundig en ambitieus 

ambtenarenapparaat zou de gemeente Haaren een voorbeeld moeten kunnen zijn voor Nederland. 

Van de pakweg 10.000 stemgerechtigden weet men van 6 tot 7 duizend inwoners nog niet hoe men 

over de toekomst van Haaren denkt. En dat moet eerst maar eens boven water komen.  

De  beoogde opsplitsopties zijn echt niet toekomstbestendig. Alleen Tilburg (Biezenmortel) is 

toekomstbestendig. Ik probeer al twee jaar te verkondigen dat Vught, Boxtel en Oisterwijk op termijn 

ook te klein zullen blijken. Uitbreiding met de Haarense dorpen zal daar geen verandering in 

brengen. 

Ik blijf van mening dat, als er dan toch heringedeeld moet worden, het beter grootschaliger kan 

gebeuren. Voeg de gemeenten Haaren, Vught, Boxtel, St.-Michielgestel bij elkaar en noem het bijv. 

Groenewoudstad. Een nieuwe toekomstbestendige gemeente met een krachtig ambtelijk bestuur. 

Opnieuw komt het houden van een volksraadpleging naar boven, terwijl eerder besloten is geen 

referendum te houden. Echter op korte termijn een referendum houden is waarschijnlijk niet 

haalbaar. 



Zou het daarom niet beter zijn om zich vanaf nu te gaan richten op de gemeenteraadsverkiezing in 

2018, dat duurt nog maar 15 maanden. En eigenlijk zou dan elke politieke partij de opdracht moeten 

krijgen om in het verkiezingsprogramma op een korte, begrijpelijke manier, de werkelijke voorkeur 

over de toekomst van Haaren kenbaar te maken.  

 

Haaren blijft zelfstandige gemeente. 

Haaren blijft zelfstandige gemeente en gaat ambtelijk samenwerken met andere gemeenten. 

Haaren wordt in zijn geheel samengevoegd met andere gemeenten.  

Haaren wordt opgesplitst. 

Als dit bij de bevolking duidelijk is, zal de uitkomst van gemeenteraadsverkiezing 2018 de toekomst 

van de gemeente Haaren uiteindelijk gaan bepalen. Dat is misschien wel beter dan alle maatregelen 

die tot nu toe zijn genomen. 

Ik wens u veel wijsheid en succes toe. 

Met vriendelijke groet,  

Christ van Iersel 

0610826054 

c_van_iersel@hetnet.nl 

mailto:c_van_iersel@hetnet.nl


29-09-2016 Kom op gemeenteraad, laat je niet voor de derde keer inpakken! 

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad zich vanavond voor de derde keer laat sturen door 

(uiteindelijk) een relatief kleine groep inwoners van de gemeente Haaren. 

De eerste keer was het 2 jaar geleden, toen er plannen waren om ambtelijk te gaan samenwerken 

met de gemeenten Boxtel en St.-Michielsgestel. Dat werd gezien als een bedreiging voor een 

toekomstige herindeling en er kwam een Belangengroep Toekomst Haaren. Want als een herindeling 

aan de orde zou komen zou Haaren bij Oisterwijk willen, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel en 

Biezenmortel bij Tilburg. Besloten werd een onderzoek te laten doen door adviesbureau Wagenaar 

Hoes en er werd een Brede Klankbordgroep in het leven geroepen. Veel euro’s en bijeenkomsten 

verder, besloot de gemeenteraad op 21 april jl. voor opsplitsing van de gemeente Haaren. Dit is de 

tweede keer dus.  

Binnenkort gaat de provincie een procesbegeleider aanstellen, die moet zorgen dat er in december 

een concrete datum bekend moet zijn. Wat is hierbij de zeggenschap van de gemeenteraad? 

Laat ik er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar heeft de gemeenteraad nu echt niet in de 

gaten dat naar alle waarschijnlijkheid het grootste gedeelte van de Haarense bevolking helemaal niet 

bezig is met een opsplitsing? En als er hoe dan ook toch opgesplitst moet worden dan zijn de 

beoogde opties echt niet toekomstbestendig. Alleen Tilburg (Biezenmortel) is toekomstbestendig. Ik 

probeer al twee jaar te verkondigen dat Vught, Boxtel en Oisterwijk op termijn ook te klein zullen 

blijken. Uitbreiding met de Haarense dorpen zal daar geen verandering in brengen. 

Ik blijf van mening dat, als er dan toch heringedeeld moet worden, het beter grootschaliger kan 

gebeuren. Voeg de gemeenten Haaren, Vught, Boxtel, St.-Michielgestel bij elkaar en noem het bijv. 

Groenewoudstad. Met een krachtig ambtelijk bestuur en toekomstbestendig. 

Als laatste wil ik u meegeven dat er in Haaren over het algemeen veel te ‘krap wordt gedacht’. Kijk 

eens naar de gemeente Oss, waaronder 23 dorpen vallen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te 

geven. 

Haaren zelfstandig houden blijkt op termijn niet te kunnen. Ik heb daar zo mijn twijfels over maar 

ook te weinig kennis. Maar ik kan het wel begrijpen.  

Tot slot wil ik u nog meegeven, dat u vanavond moet oppassen dat er voor de derde keer een 

verkeerde beslissing wordt genomen over de toekomst van Haaren. Houdt als gemeenteraad het heft 

in eigen hand en laat u wederom niet overrompelen. 

Helaas kan ik vanavond niet aanwezig zijn, dus dit was voor mij ‘de laatste strohalm’ 

Met vriendelijke groet,  

Christ van Iersel 

0610826054 

c_van_iersel@hetnet.nl 

mailto:c_van_iersel@hetnet.nl
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Verslag gesprek met de heer A.A.H. De Bok, inwoner Haaren  
12 december 2016 om 14.30 uur 

B&W-kamer, gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer A.A.H. De Bok, inwoner van Haaren (op advies van de gemeente Haaren) 

De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
 
De heer De Bok stelt zich kort voor. Hij woont sinds 1990 in de gemeente Haaren en is met 
tussenpozen politiek actief. Hij is partijvoorzitter van de VVD in de gemeente Haaren. De heer De 
Bok heeft zich sinds september 2014 intensief met het thema beziggehouden en heeft o.a. 
opiniestukken geschreven en ingesproken in een raadsvergadering. Naar aanleiding van 
gesprekken met vooral dorpsgenoten is hij van mening het geluid van de zwijgende meerderheid 
te vertolken.  
 
Wat vindt u van het raadsbesluit in april 2016? 
De heer De Bok vermoedt dat de raad onder druk van de belangengroep Toekomst Haaren het 
besluit heeft genomen. De belangengroep stelt zich intimiderend op, publiceert halve en hele 
onwaarheden en zorgt niet voor een goede sfeer in de raadsvergaderingen. Hij schat in dat de 
raad om deze reden het besluit in deze vorm heeft genomen. De raad had naar zijn mening op dat 
moment op basis van de voorliggende feiten ook kunnen besluiten om zelfstandig te blijven. In de 
optiek van de heer De Bok moeten de belangen van de burger voorop staan en moet de politiek 
dicht bij de burger blijven. Ook uit het onderzoek van Wagenaar en Hoes is gebleken dat er op dit 
moment geen enkele aanleiding is de zelfstandig van de gemeente op te geven.  
 
Wat is uw analyse van het niet doorgaan van de ambtelijke fusie in 2014? 
In de presentatie die wethouder Van den Dungen tijdens de informatieavond in september 2014 in 
Haaren gaf, kwam naar voren dat de gemeente Haaren zich moest realiseren dat bij een 
ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel een toekomstige een bestuurlijke 
fusie in de rede lag, een ontvlechting zou lastig worden. Op dat moment was dit een voorstelbare 
gedachte. Achteraf ziet de heer De Bok dit als het moment waarop het mis is gegaan. Dit leidde tot 
veel commotie vooral in het dorp Haaren en de oprichting van de Belangengroep, die een soort 
volksraadpleging organiseerde. Op grond hiervan is november 2014 is het besluit van de 
gemeenteraad voor de ambtelijke fusie teruggedraaid. Uiteindelijk is in april 2016 het raadsbesluit 
om te komen tot een splitsing, zonder daarbij een datum te noemen, genomen. In de andere 
kernen heeft deze discussie om de ambtelijke fusie niet door te laten gaan, niet zozeer gespeeld.  
 
In de aanloop naar het raadsbesluit van april 2016 is de intentie geweest om een referendum te 
houden onder de inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren. De politiek is 
het daar niet over eens geworden. 
 
Naar mening van de heer De Bok is het raadsbesluit over de splitsing op termijn niet een handig 
besluit geweest. Het is een vaag besluit, omdat er geen randvoorwaarden en geen duidelijke 
termijn zijn geschetst. Vanuit wet AHRI is er geen enkele reden om de gemeente Haaren op te 
splitsen. De belangengroep Toekomst Haaren wil echter vasthouden aan het opsplitsen van de 
gemeente Haaren en trekt daarvoor alles uit de kast. Reden waarom de provincie Noord-Brabant 
heeft een procesadviseur aangesteld met de opdracht tot een herindelingsdatum voor de 
gemeente Haaren te komen. Zo is de situatie, waarin de gemeente nu verkeert tot stand gekomen.  
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Op welke manier zou de gemeente Haaren uit de ontstane situatie kunnen komen?  
De heer De Bok zegt dat dit zou kunnen door een nieuw raadsbesluit te nemen dat doordachter is. 
Bijvoorbeeld een besluit om zelfstandig te blijven, totdat de feiten aantonen dat dit niet meer 
houdbaar is. Inmiddels blijkt ook dat vanuit de landelijke politiek de noodzaak om tot grotere 
gemeentes te komen, sterk is afgenomen. Hij denkt niet dat de gemeente dan een speelbal zou 
kunnen verworden van alle andere partijen.  
 
De procesadviseur stelt dat het van belang is om te kijken wat de inwoners van de gemeente 
Haaren en de omliggende gemeenten willen. Het onderzoek Wagenaar en Hoes is hier duidelijk in. 
De dorpen hebben een verschillende culturele focus op de omliggende gemeenten. Dit is anders 
dan een bestuurlijk connectie. In zijn advies zal het rapport van Wagenaar en Hoes het vertrekpunt 
zijn.  
 
De heer De Bok is van mening dat door de opsplitsing de democratie op een grotere afstand tot de 
inwoners wordt gezet. Dit kan naar zijn mening niet via het instellen van dorpsraden worden 
opgelost, omdat deze niet gekozen worden door de inwoners.  
 
Procesafspraken 

Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de heer De Bok als inwoner van het dorp Haaren. 

Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  
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Verslag gesprek belangengroep Toekomst Haaren  
13 december 2016 om 13.30 uur 

Gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Dirks, belangengroep Toekomst Haaren 

De heer Oerlemans, belangengroep Toekomst Haaren 
  De heer Augusteijn, procesadviseur 

Mevrouw Collombon, verslag  
 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
 
De leden van de belangengroep stellen zich kort voor. De heer Oerlemans is naast lid van de 
belangengroep ook lid van de partij Samenwerking ’96 en maakte deel uit van de Brede 
Klankbordgroep inzake de Toekomst van Haaren. De heer Oerlemans geeft aan dat het jammer is 
dat de afspraak op dinsdagmiddag plaatsvindt, waardoor niet alle leden van de belangengroep 
vanwege andere verplichting konden aansluiten bij het gesprek. De heer Dirks is naast lid van de 
belangengroep ondernemer met vestigingen in Haaren, Oisterwijk, Udenhout, en Vught. Tevens is 
de heer Dirks door de Gemeente Haaren gevraagd zitting te nemen in de "frisdenkgroep" van de 
regio Meijerij/Midden-Brabant. 
 
Wat is de analyse van de belangengroep Toekomst Haaren van de momentele situatie? 
Waardoor is het raadsbesluit om tot opsplitsing op termijn te komen, genomen?   
In augustus / september 2014 zijn signalen ontvangen dat de gemeente Haaren de intentie had 
om tot een verregaande ambtelijke samenwerking met de gemeente Boxtel en de gemeente Sint-
Michielsgestel te komen. In de communicatie daarom heen werd gezegd - en dit staat ook in de 
uitnodiging voor de informatieavonden destijds - dat ambtelijke fusie ook zou leiden tot bestuurlijke 
fusie met dezelfde gemeenten. Door wethouder Van der Dungen is destijds ook in de 
raadsvergadering gezegd dat het logisch zou zijn dat als sprake is van en ambtelijke fusie, er een 
bestuurlijke fusie op zou volgen. 
 
Naar mening van de heer Dirks is een aantal jaren geleden een weeffout gemaakt bij de fusie van 
de gemeente Haaren. Het dorp Haaren is primair gericht op de gemeente Oisterwijk, het dorp 
Biezenmortel op de gemeente Tilburg en het dorp Helvoirt op de gemeente Vught. Het dorp Esch 
is zowel op de gemeente Boxtel als de gemeente Vught gericht.  
 
Een inwoner van het dorp Haaren heeft net na de zomer in 2014 het Brabants Dagblad benaderd 
na bekendmaking van de fusieplannen door de Gemeente. Het Brabants Dagblad heeft vervolgens 
een artikel geschreven over de reden waarom het dorp Haaren georiënteerd is op de gemeente 
Oisterwijk. Dit artikel heeft ervoor gezorgd dat een aantal inwoners met elkaar is gaan samenzitten 
om na te denken, op welke manier op dit punt (oriëntatie dorp Haaren op de gemeente Oisterwijk 
en geen ambtelijke fusie) actie te ondernemen. Dit speelde in augustus / september 2014.  
 
Op dat moment zijn onder invloed en druk moties ingediend door de raad. De strekking van de 
moties was dat dat als de gemeente Haaren een verregaande ambtelijke samenwerking aangaat, 
ervoor gezorgd diende te worden dat dit niet onmiddellijk tot een bestuurlijke fusie zou leiden. De 
belangengroep denkt dat dit zou via een motie is uitgesproken. Dit signaal kan echter ook als 
antwoord op een vraag aan het college zijn gekomen over het reserveren van een bedrag voor de 
ambtelijke fusie. Het was in ieder geval een heftige discussie in de raad van november 2014.  
 
Twee weken na de raadsvergadering in november 2014 heeft de belangengroep een enquête 
gehouden onder de bevolking van de 4 Haarense dorpen en aangeboden aan de raad. Onder druk 
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van de massa – er waren op dat moment circa 1500 belangstellenden aanwezig in de raad - heeft 
de raad het voorstel van het college over de verregaande ambtelijke samenwerking / ambtelijke 
fusie unaniem verworpen. De intentie van de  belangengroep was met name om in te zetten op 
een enquête over de oriëntaties van de 4 dorpen in de gemeente Haaren. Het was de overtuiging 
van de belangengroep dat een splitsing beter zou zijn.  
 
Waarom is het raadsvoorstel over de ambtelijke fusie op dat moment niet gedeeltelijk 
aangepast?  
De belangengroep heeft geen idee waarom de raad dit niet heeft gedaan.  
 
Wat is de indruk van de belangengroep Toekomst Haaren over het rapport Wagenaar en 
Hoes? 
De inschatting van de belangengroep is dat het college in het rapport resultaten zou zien die de 
conclusie zouden onderbouwen om tot een ambtelijke fusie te komen. Uit het onderzoek kwam 
echter naar voren dat opsplitsen de beste optie was. De gemeente Haaren, werd in het rapport 
gesteld, is een bijzondere samenstelling van dorpen.   
 
In algemene zin vindt de belangengroep het niet van belang waar de gemeentelijke administratie 
geregeld wordt. Zij vinden het belangrijk dat er draagvlak in de gemeente is voor een fusie. De 
oriëntatie van het dorp Haaren op de gemeente Oisterwijk vinden zij duidelijk. Ook de oriëntatie 
van het dorp Biezenmortel op de gemeente Tilburg is duidelijk. Voor de dorpen Helvoirt is de 
oriëntatie op Vught duidelijk en voor het dorp Esch is de oriëntatie minder duidelijk. Voor 
Biezenmortel geldt – aldus de heer Oerlemans - dat men destijds ( de vorige herindeling) massaal 
blind is geweest voor de sociale binding met het dorp Udenhout bij de keuze voor Haaren. 
 
Stel dat de gemeente Haaren zelfstandig wil blijven, wat zou er dan moeten gebeuren?  
De heer Dirks vindt dit een theoretische vraag. Het is overduidelijk wat de overgrote meerderheid 
van de 4 Haarense dorpen willen. Na de brede enquête van de belangengroep, de bijeenkomsten 
per dorp, de poll op de gemeentesite en de uitkomsten van het rapport van Wagenaar-Hoes staat 
dit inmiddels meer dan vast. Daarnaast is inmiddels ook wel duidelijk dat de bestuurlijke slagkracht 
van de gemeente momenteel onvoldoende is. De heer Dirks is al 20 jaar inwoner van Haaren en 
kent de regio heel goed. Hij heeft vanuit zijn werkzaamheden te maken met gemeenteraden en 
bestuurders in andere gemeenten. Het verschil tussen deze gemeentebesturen en het 
gemeentebestuur van Haaren is voor hem zichtbaar van een ander niveau dan de omliggende 
steden/dorpen. De heer Oerlemans stelt dat de raadsleden zitting in de raad hebben namens de 
inwoners van Haaren. Het is een combinatie van kwaliteit van de organisatie en het bestuur. Zo is 
bijvoorbeeld door de inwoners zelf aangedragen om het bestemmingsplan te actualiseren en ook 
de dorpsontwikkelingsplannen zijn geschreven door de inwoners zelf, waarbij de gemeente het 
dorpsontwikkelingsplan en het bijbehorende I-dop vervolgens niet heeft ingediend bij de Provincie 
Noord-Brabant. De gemeente heeft daarbij ook verzuimd te communiceren over het niet indienen 
van de dorpsontwikkelingsplannen en de bijbehorende i-dops. Naar zijn mening worden netelige 
kwesties niet voortvarend genoeg opgelost.  
 
De beste oplossing voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren is volgens de 
belangengroep opsplitsing. Dit raadsbesluit is ook genomen, maar daarbij heeft de raad ook 
besloten dit op termijn te doen. Het op termijn opsplitsen (ofwel zodra alle betrokken dorpen 
toekomstbestendig en voldoende bestuurskracht bezitten) vindt de belangengroep een vaag 
besluit. De belangengroep vindt dat dit overkomt als het voortdurend de maat nemen van de 
omliggende buurgemeenten. De belangengroep vindt het met name van belang dat de inwoners 
serieus worden genomen bij de uitvoering van het raadsbesluit. Na het raadsbesluit heeft de 
gemeente vervolgens een brief ontvangen van de provincie Noord-Brabant over het aanstellen van 
een procesadviseur.  
 
Hoe is de relatie tussen de belangengroep en college? 
De belangengroep vindt dat in harmonie met het college is gediscussieerd. De zakelijke 
argumenten leiden echter niet tot voortschrijdend inzicht. 
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De belangengroep wil graag bij het komende proces betrokken blijven. Tekenend vindt de 
belangengroep dat alle insprekers uit de vier dorpen vanuit de belangengroep vanuit diverse 
invalshoeken belang hechten aan het draagvlak bij de bevolking. De belangengroep schat in dat 
zeker 10 inwoners per dorp (mogelijk afgezien van het Dorp Esch) bereid zullen zijn om een 
inbreng te leveren om te komen tot een herindelingsontwerp .  
 
De procesadviseur is van mening dat de invulling per dorp in een open proces tot stand gebracht 
moet worden. Daarvoor is het nodig te inventariseren wat de dorpen willen. Om dit te 
bewerkstelligen, zullen inwoners zich daarvoor in een open proces moeten kunnen aanmelden en 
meepraten. Vanuit de gemeente Haaren moet aangestuurd worden op een inventarisatie van de 
wensen aan de dorpen.  
De heer Oerlemans merkt op dat voor Biezenmortel twee jaar geleden een dorpsontwikkelingsplan 
en bijbehorend I-dop is opgesteld. Om de wensen voor Biezenmortel inzichtelijk te maken, zou dit 
geactualiseerd kunnen worden. Zijn inschatting is dat als duidelijk is wat de richting van de 
toekomst voor de gemeente Haaren is, de participatie om mee te denken zeer zeker aanwezig zal 
zijn. 
 
De conclusie is dat sprake is van een soort vacuüm (wel opsplitsen, maar op welke termijn), dat 
niet te lang moet gaan duren. De heer Oerlemans zegt dat ook duidelijkheid over het raadsbesluit 
nodig is voor de verenigingen, het aangaan van contracten etcetera. Door het vacuüm blijven 
zaken liggen. Hij kan zich niet voorstellen dat het niet in het belang van de gemeente is om geen 
knopen door te hakken. College en raad moeten geholpen worden om noodzakelijke knopen door 
te hakken. 
 
De heer Dirks brengt tenslotte in dat er een sluitende begroting goedgekeurd is door de raad. Toch 

is er een aantal zaken die volgens de belangengroep onvoldoende op niveau zijn en niet in de 

begroting zijn opgenomen om de begroting sluitend te krijgen. Het (infrastructurele) 

voorzieningenniveau is matig. Zo is er bijvoorbeeld in de begroting slechts een zeer beperkt deel 

begroot voor het noodzakelijke wegenonderhoud. In de begroting zijn tevens nieuwe leningen 

opgenomen (groot euro 6.200.000,00). Onduidelijk is waarvoor deze dienen. Maar los daarvan; de 

Gemeente Haaren is één van de duurste Gemeente in Nederland om in te wonen, maar scoort ook 

als één van de slechtste gemeenten in Nederland als het gaat om het te leveren 

voorzieningenniveau. De heer Oerlemans merkt op dat als de Gemeente Haaren inderdaad de 

sterke financiële positie heeft die zij beweert te hebben, "onderhandelingen" met buurgemeenten 

vanuit kracht gevoerd kunnen worden en daardoor effectiever sneller en met beter resultaat zullen 

verlopen. 

De heer Oerlemans geeft tot slot aan dat de raad en college respect verdienen en naar zijn 

mening hun verantwoordelijkheden en taken naar beste kunnen uitvoeren. 

Procesafspraken 

De procesadviseur zegt dat hij ernaar streeft om het advies voor april 2017 af te ronden. Hij is 
daarin sterk afhankelijk van de agenda's van de omliggende gemeenten en het bestuur.  
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de belangengroep Toekomst Haaren. Het verslag is 

– zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  

 

Op verzoek van de belangengroep zijn als bijlagen toegevoegd: 
1. Inspreektekst raadsvergadering 22 december 2016, de heer Dirks, belangengroep 

Toekomst Haaren 
2. Link naar artikel in Brabants Dagblad: http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-

o/haaren/haarense-motie-van-treurnis-wethouder-vraagt-te-laat-advies-bij-wmo-raad-
1.6775379 

 
 

 

http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/haaren/haarense-motie-van-treurnis-wethouder-vraagt-te-laat-advies-bij-wmo-raad-1.6775379
http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/haaren/haarense-motie-van-treurnis-wethouder-vraagt-te-laat-advies-bij-wmo-raad-1.6775379
http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/haaren/haarense-motie-van-treurnis-wethouder-vraagt-te-laat-advies-bij-wmo-raad-1.6775379


        inspreken P. Dirks 
        Raadsvergadering 22 dec. 2016 
 
 
Geacht College en Raadsleden van de Gemeente Haaren,  
 
In september 2014 bereikten de inwoners van Haaren de eerste signalen dat de gemeente 
Haaren de intentie had om tot een verregaande ambtelijke samenwerking te komen met de 
gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel. In de communicatie daaromheen werd gezegd - en 
dit staat ook in de uitnodiging voor de informatieavonden destijds - dat ambtelijke fusie ook 
zou leiden tot bestuurlijke fusie met diezelfde gemeenten. Dit werd door iedereen ook logisch 
geacht. 
 
Laten we er niet omheen draaien: 20 jaar geleden is er een weeffout gemaakt bij de vorming 
van de huidige Gemeente Haaren. Het dorp Haaren is primair gericht op de gemeente 
Oisterwijk, het dorp Biezenmortel op de gemeente Tilburg en het dorp Helvoirt op de 
gemeente Vught. Het dorp Esch is voornamelijk op de Boxtel gericht.  
 
Twee weken na de raadsvergadering in november 2014 heeft de belangengroep een 
enquête gehouden onder de bevolking van de 4 Haarense dorpen en aangeboden aan de 
raad. Onder druk van de massa – er waren op dat moment circa 500 belangstellenden 
aanwezig in de raadszaal - heeft de raad het voorstel van het college over de verregaande 
ambtelijke samenwerking cq fusie unaniem verworpen. De intentie van de  belangengroep 
was met name om in te zetten op een enquête over de oriëntaties van de 4 dorpen in de 
gemeente Haaren. Het was de overtuiging van de belangengroep dat een opsplitsing beter 
zou zijn.  
 
Ook uit het rapport van Wagenaar-Hoes kwam naar voren dat opsplitsen van de gemeente 
Haaren de beste optie is.  
 
Het is overduidelijk wat de overgrote meerderheid van de 4 Haarense dorpen willen. Na de 
brede enquête van de belangengroep, de bijeenkomsten per dorp, de pol op de 
gemeentesite en de uitkomsten van het rapport van Wagenaar-Hoes staat dit inmiddels meer 
dan vast. 
 
De beste oplossing voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren is opsplitsing. Dit 
raadsbesluit is ook genomen, maar daarbij heeft u als Raad gemeend dit op termijn te 
moeten doen. Het op termijn opsplitsen (ofwel zodra alle betrokken dorpen 
toekomstbestendig en voldoende bestuurskracht bezitten) vindt de belangengroep een vaag 
en niet te accepteren besluit. De belangengroep vindt dat dit overkomt als het voortdurend 
de maat nemen van de omliggende buurgemeenten. De belangengroep vindt het met name 
van belang dat de inwoners serieus worden genomen bij de uitvoering van het raadsbesluit.  
 
De belangengroep vindt dat er de afgelopen jaren in harmonie met u als Raad en het college 
is gediscussieerd. De zakelijke argumenten leiden echter niet tot een voortschrijdend inzicht. 
De belangengroep wil graag bij het komende proces betrokken blijven. Als belangengroep 
willen wij graag in samenwerking met een groep inwoners per dorp een inbreng leveren om 
te komen tot een herindelingsontwerp .  
 
De procesadviseur is van mening dat de invulling per dorp in een open proces tot stand 
gebracht moet worden. Dit wordt ondersteund door de Belangengroep. Daarvoor is het nodig 
te inventariseren wat de dorpen willen. Om dit te bewerkstelligen, zullen inwoners zich 
daarvoor in een open proces moeten kunnen aanmelden en meepraten. Vanuit de gemeente 
Haaren moet aangestuurd worden op een inventarisatie van de wensen van de 
dorpsinwoners....gericht op opsplitsing. 



 
Niet snel doorpakken betekent dat we in een soort van vacuüm terecht gaan komen. Door 
zo'n vacuüm blijven zaken liggen. Dat is zeker niet in het belang van de gemeente en 
zijn/haar toekomst. 
 
Geachte Raadsleden. Neem uw verantwoordelijkheid en pak door! Laat geen vacuüm 
ontstaan en zorg ervoor dat onze prachtige dorpen behouden blijven. Een zelfstandig 
voortbestaan is geen optie, dus kies zo spoedig mogelijk om de toekomst veilig te stellen met 
de voor de hand liggende partners. Oftewel, geef gas ten aanzien van uw eigen raadsbesluit! 
 
Als voorzitter van de beherende stichting van De PAREL Express nodig ik u allen uit om 
samen met betrokken dorpsgenoten een ontdekkingsreisje te maken in de buurgemeenten. 
 
Ik wens u namens de Belangengroep prettige Kerstdagen en een succesvolle aanloop 
richting 2018. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
 
Toevoegen in geval er vragen komen, wat ik niet verwacht: 
 
Bestuurlijke kracht 
Ter illustratie en voorbeeld van het niveau van bestuurlijke kracht wil ik u herinneren aan het door de 
inwoners van Biezenmortel enkele jaren geleden aangedragen plannen inzake de bestemming en de 
dorpsontwikkeling. Waarom zijn deze plannen niet behandeld en/of ingediend bij de Provincie Noord-
Brabant? 

 
Financieel beleid 
Tenslotte wil ik stellen dat er weliswaar een sluitende begroting door de Raad is goedgekeurd, doch 
een aantal zaken zijn ons inziens onvoldoende op niveau. Zo is het (infrastructurele) 
voorzieningenniveau matig. In de begroting is (als voorbeeld) slechts een zeer beperkt deel begroot 
voor het noodzakelijke wegenonderhoud. In de begroting zijn tevens nieuwe leningen opgenomen 
(groot euro 6.200.000,00). Onduidelijk is waarvoor deze dienen. Maar los daarvan; de Gemeente 
Haaren is één van de duurste Gemeente in Nederland om in te wonen, maar scoort ook als één van 
de slechtste gemeenten in Nederland als het gaat om het te leveren voorzieningenniveau. 

 
Of algemeen: 
Graag willen wij als belangengroep hierover de komende maanden met u in gesprek .... zodra de 
procesadviseur de datum van opsplitsing aan u voorstelt. Ook dan adviseren wij door te pakken en de 
focus zo snel als mogelijk op de toekomst te richten. Voor elk dorp wel te verstaan. 
 
Er waren na de inspreekbeurt geen vragen. Dus bovenstaande drie zaken zijn niet 
uitgesproken. 
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Verslag gesprek delegatie Helvoirt 
13 december 2016 om 14.30 uur 

Gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer Kloprogge, actief in energiecoöperatie DEH Helvoirt en betrokken inwoner 

van Helvoirt 
De heer Van Balkom, actief in de redactie van maandblad “’t Pomphuiske” en actief 
en betrokken inwoner van Helvoirt  

  De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
 
De heer Kloprogge en de heer Van Balkom stellen zich kort voor. De heer Kloprogge is als 
bestuurslid actief in energie coöperatie Helvoirt. De heer Van Balkom is medewerker van de 
eenmalige uitgave “de Helvoirt” en maandblad “’t Pomphuiske”. Beide heren zijn vooral betrokken 
inwoners van Helvoirt. De heer Kloprogge woont sinds 23 jaar in Helvoirt en de heer Van Balkom 
sinds 1951.  
 
De heer Kloprogge licht toe dat de energiecoöperatie zich richt op duurzame energie voor Haaren. 
Het is een coöperatieve organisatie met zo’n 200 leden. Buiten de gemeentegrenzen wordt 
samengewerkt met de regio Groene woud en VET in de gemeente Vught. De gemeente stond 
aanvankelijk gereserveerd ten opzichte van de energie coöperatie. Sinds dit jaar worden veel 
intensiever samengewerkt met de gemeente. Ook is er steeds meer samenwerking op financieel 
gebied.  
 
De heer Kloprogge geeft aan dat gezien de onzekere bestuurlijke toekomst het uitvoeren van de 
initiatieven voor de energiecoöperatie op langere termijn lastig wordt. De heer Kloprogge is lid van 
de belangengroep geweest. Hij heeft zich bij de belangengroep Toekomst Haaren aangesloten, op 
het moment dat gecommuniceerd werd dat de ambtelijke samenwerking over zou gaan in 
bestuurlijke samenwerking voor de gemeente. Deze boodschap heeft ervoor gezorgd dat een 
belangengroep is opgestaan. De belangengroep hechtte eraan dat er niet zomaar een richting 
voor de toekomst van de gemeente Haaren werd ingeslagen. De belangengroep vond dat eerst de 
inwoners hun mening over de toekomst van Haaren kenbaar moesten kunnen maken. Ook de 
heer Van Balkom is lid geweest van de belangengroep Toekomst Haaren. Beide heren zijn nu 
geen lid meer van de belangengroep; de ambtelijke fusie met de gemeenten Boxtel/Sint 
Michielsgestel is afgewend en in die zin is voor hun het doel bereikt. Zij hebben ervoor gekozen de 
inhoud in te gaan en daarin in te spelen op de meest voor de hand liggende samenwerking met de 
gemeente Vught. Ook omdat in april 2016 het raadsbesluit is genomen om op te gaan splitsen, 
maar kennelijk ‘nu nog (even) niet’.  
 
De heer Van Balkom is als redactielid van “ ’t Pomphuiske” erg druk met het zo neutraal mogelijk 
communiceren over de toekomst van dorp Helvoirt. Alle geluiden krijgen in het maandblad een 
podium. 
 
De procesadviseur licht toe dat het op zich zelf bijzonder is dat de Provincie Noord-Brabant een 
procesadviseur heeft aangesteld om te komen tot een herindelingsdatum. De reden is dat sprake 
is van een vacuüm; er is een raadsbesluit genomen om te splitsen als gemeente Haaren, maar er 
is geen duidelijkheid over de termijn waarop dit zal gebeuren.    
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De heer Van Balkom noemt het vacuüm een rottige, ziekmakende periode, waarin verwijten over 
en weer komen. Dit is niet goed voor de sfeer in de gemeente Haaren. De gemeenschap Helvoirt 
wil graag Helvoirt blijven met een eigen harmonie, een eigen maandblad etc. De procesadviseur 
zegt dat het van belang is om als dorp te markeren wat men wil behouden voor de leefbaarheid en 
aan de gemeente Vught te vragen hoe zij hiermee willen omgaan. De heren hebben het blad “de 
Helvoirt” aan de het gemeentebestuur van Vught gepresenteerd. De burgemeester van Vught gaf 
destijds aan dat het van belang is hoe de gemeenschap van Cromvoirt aankijkt tegen een 
eventuele komst van Helvoirt. Naar mening van de heren sluit de identiteit van de Cromvoirtse 
mensen goed aan bij de Helvoirtse identiteit. De keuzerichting is heel logisch. Er zijn wat “polls” 
gehouden, waarbij 90-95 % van de inwoners in Helvoirt voor de gemeente Vught kiest bij een 
eventuele splitsing. Ook historisch gezien is Helvoirt georiënteerd op de gemeente Vught en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. De heer Van Balkom merkt op dat er evenwel ook inwoners zullen 
zijn ,die niets gemeenschappelijk hebben met Vught. De voor- en nadelen moeten goed in beeld 
komen voordat men kan kiezen. Die informatie-inzameling moet nu in alle rust kunnen 
plaatsvinden.  
De heren schatten in dat er een constructieve bereidheid is bij een aantal inwoners om ervoor te 
zorgen dat wensen van de inwoners van Helvoirt mee kunnen participeren bij een 
opsplitsingsproces en eventueel herindelingsontwerp.   
 
De heer Kloprogge heeft een aantal vragen over het proces. Hij vindt het namelijk een debacle 
zoals het gelopen is. Er zijn zoals hij het ziet, steeds goede verbindingen met de omliggende 
gemeenten geweest. Hij legt het raadsbesluit uit als “opsplitsen, maar nu even niet”. Het 
gemeentebestuur relateert de termijn aan het toekomstbestendig zijn van de omliggende 
gemeenten. Dit komt over als “er mankeert nogal wat aan de buurgemeenten”.  
 
Hij vraagt zich ten zeerste af of als het advies er ligt, dit college wel in staat is om de 
gemeenschappen door het opsplitsingsproces heen te leiden. Beide heren maken zich zorgen of 
dit college het wel in zich heeft om de stappen te zetten naar een herindeling, waarbij de belangen 
van de inwoners worden geborgd richting de toekomst. Zij baseren dit beeld op hetgeen zij lezen 
in publicaties van de collegeleden in de diverse bladen, waarin continu het beeld wordt neergezet 
dat het momenteel goed geregeld is en het opgeven van de zelfstandigheid niet nodig is. De 
inwoners haken hierop af. Hoe kunnen de belangen van de inwoners in Helvoirt geborgd worden in 
de gesprekken met de omliggende gemeenten? Ook vragen zij zich af hoe de gemeenschap van 
Helvoirt ervoor kan zorgen dat er niet alleen een datum en een proces is, maar dat dit ook 
gedegen en doortastend opgepakt en uitgevoerd gaat worden. De geloofwaardigheid van het 
college in de gesprekken met buurgemeenten speelt zeker een rol; dit komt met name doordat zij 
de maat nemen van de buurgemeenten.  
 
De heer Kloprogge en de heer Van Balkom stellen de vraag of de raad het advies van de Provincie 
Noord-Brabant over een herindelingsdatum kan negeren? De procesadviseur licht een 
herindelingstraject toe. De raad heeft besloten om op termijn op te splitsen. De provincie Noord-
Brabant komt met een datum in het advies, bijvoorbeeld in 2020. De provincie zal dan een negatief 
advies afgeven over de termijn van het raadsbesluit van de raad. Dit negatief advies wordt aan 
Den Haag toegestuurd. Het zou echter niet goed zijn als het gemeentebestuur niet samen op zou 
trekken met de provincie Noord-Brabant ten aanzien van de datum.  
 
De procesadviseur constateert dat de vertegenwoordiging van het dorp Helvoirt al ver is in het 
bespreken van de wensen met de gemeente Vught. De heren geven aan dat dit komt doordat zij 
ingestoken hebben op wat te regelen is bij een eventuele splitsing en niet in discussies met elkaar 
over de termijn.   
 
De procesadviseur zegt dat hij de intentie heeft om in gesprek te gaan met de vier dorpen. Dit zal 
een openbaar traject zijn. De gemeente is van de inwoners voor de inwoners. Hij heeft eerder 
aangegeven om in een open proces inwoners te vragen wat hun wensen voor de leefbaarheid zijn. 
Hij vindt het waardevol en verstandig dat de inwoners van Helvoirt al contacten zijn aangegaan 
met de gemeente Vught in geval van opsplitsing van de gemeente Haaren.  
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De conclusie van de heer Kloprogge en de heer Van Balkom is dat er wel een datum komt, maar 
volgens de heren ontbreekt  de politieke wil. Het lijkt niet meer haalbaar om, een splitsing van 
harte uit te voeren door het huidige gemeentebestuur. Zij spreken de hoop uit dat het 
vervolgtraject ook goed en kundig door de provincie Noord-Brabant wordt opgepakt.  
 
Procesafspraken 
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de heer Kloprogge en de heer Van Balkom. Het 

verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  
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Verslag gesprek ondernemersvereniging OVH 
13 december 2016 om 15.30 uur 

Gemeentehuis Haaren 
 
 
Aanwezigen: De heer J. Verstijnen, bestuur ondernemersvereniging, ondernemer in Helvoirt 

De heer M. van der Heijden, bestuur ondernemersvereniging,  
ondernemer in Haaren 

  De heer Augusteijn, procesadviseur 
Mevrouw Collombon, verslag  

 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies. Hij wil vooral luisteren en heeft een 
aantal vragen.  
 
De heer Verstijnen en de heer Van der Heijden stellen zich kort voor. De Ondernemers Vereniging 
Haaren OVH heeft een pragmatische instelling en heeft circa 140 leden. De koers van de 
ondernemersvereniging is verlegd in 2011 van gezelligheidsvereniging naar 
ondernemersvereniging met het motto: “Houd Haarense omzet in Haaren”. Vervolgens zijn er 
steeds meer evenementen georganiseerd, waardoor meer kruisbestuiving plaatsvond en de 
vereniging is gegroeid.  
 
Hoe kijkt de ondernemersvereniging aan tegen het functioneren van de gemeente Haaren 
op dit moment?  
De heer Verstijnen zegt dat het goed zou zijn als de gemeente de regels zo zou toepassen dat de 
ondernemers niet op slot worden gezet. Ook zou de gemeente samen met de ondernemers tot 
oplossingen moeten komen en met de omgeving als die ook partij is in de vraagstelling.  
De heer van der Heijden blijft ver van weg deze discussie. Hij zit in de financiële sector en 
adviseert vanuit deze tak de ondernemers. 
 
Hoe is het contact tussen de gemeente en de ondernemersvereniging?  
Het is wel zo dat een dorp (als Udenhout) bij een grote gemeente meer op afstand staat van het 
gemeentebestuur, maar qua dorpsaangezicht en infrastructuur is het dorp Udenhout erop vooruit 
gegaan.  
 
De raad heeft het besluit genomen om op termijn tot splitsing te komen; wat is de mening 
van de ondernemersvereniging hierover?  
De heer Verstijnen heeft geen idee. Hij kent de situatie bij omliggende gemeenten niet. Hij heeft er 
geen fiducie in dat in dergelijke processen echte waarborgen afgesloten worden. De heer Van der 
Heijden sluit zich hierbij aan. Over 2 jaar kan vanwege verkiezingen of het belang van de 
gemeente op dat moment weer een ander besluit genomen worden.  
 
De heer Verstijnen zegt dat de meeste ondernemers niet bezig zijn met de opsplitsing van de 
gemeente, omdat dat zij bezig zijn met geld verdienen. De heer Van der Heijden kan zich wel 
voorstellen dat er ondernemers zijn die meer met de gemeente te maken hebben (wegenbouwers 
) en liever bij de gemeente Haaren blijven, omdat zij hier vanuit de aanbestedingsprocedures 
voordeel bij hebben.  
 
Hoe kijkt de ondernemersvereniging aan tegen het raadsbesluit om wel op te splitsen, maar 
dat hierbij geen datum genoemd is? 
De heer Verstijnen zegt dat dit past bij de gemeente Haaren. Er ontbreekt besluitkracht. Er zijn 
meer processen, zoals het dossier Haarendael die niet goed verlopen. De ondernemersvereniging 
ontvangt signalen hierover, namelijk dat ondernemers zien dat hun geld weer naar advocaten en 
juristen gaat bij deze dossiers in plaats van naar inhoud. Er gaat niet veel geld van de gemeente 
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Haaren naar de ondernemers. De heer Verstijnen heeft een aanvraag voor de leefbaarheid in het 
buitengebied voor internet gedaan. Hij werd daarvoor - in zijn optiek een beleidsvraag - meteen 
doorgestuurd naar het uitvoeringsloket bij de gemeente Boxtel. Hij is teleurgesteld in de gemeente 
Haaren en heeft de idee dat de contacten vroeger makkelijker verliepen. De heer Verstijnen is al 
61 jaar inwoner van de gemeente Haaren. Zijn gevoel is dat er een gebrek is aan bestuurskracht 
omdat men het pluche wil warmhouden. Dit is geen positieve opmerking, maar deze gedachte leeft 
wel degelijk in het dorp. De heer Van der Heijden beaamt dit gedeeltelijk.  
Hij is namelijk ook lid van de scouting. Over de samenwerking met de gemeente op dat vlak is hij 
niet ontevreden. Het beleid is niet stimulerend, maar op zich is daar ook niets mis mee want 
ondernemers zijn ook graag zelfredzaam. Hij herkent de beeldvorming niet dat het vroeger beter 
was. Het is wel anders; het leefbaarheidsbeleid is verbonden aan het WMO-beleid en nieuw in 
tegenstelling tot beleid voor de jeugd.  
 
Hoe komt de discussie over de bestuurlijke toekomst van Haaren over? 
De heer Verstijnen en de heer Van der Heijden volgen de discussie niet meer. De heer Verstijnen 
geeft aan afgestompt te zijn. Dat de gemeente te klein is, is allang bekend. De heer Van der 
Heijden kan zich voorstellen dat op het voorstel van de ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel 
en de gemeente Sint-Michielsgestel zo gereageerd is, omdat dit niet logisch in de oriëntatie is. Dit 
was logischer met de gemeente Oisterwijk en de gemeente Vught geweest en als dat niet lukt, dan 
ligt opsplitsen voor de hand. Hij heeft zich er niet nader in verdiept, maar vraagt zich af wat een 
plattelandsgemeente bij een grote stad zou moeten. Ook kan hij zich niet voorstellen dat de 
gemeente Haaren als een geheel fuseert met een andere gemeente.   
 
Van oudsher is 80% van de inwoners in Helvoirt georiënteerd op de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Vanuit het dorp Haaren is de oriëntatie op de gemeente Oisterwijk.  In de ondernemersvereniging 
gaat het goed, maar de oude sentimenten zijn nog steeds voelbaar. De N65 is een barrière. Dit is 
merkbaar doordat bij een activiteit van de ondernemersvereniging in het dorp Haaren, vooral 
Haarense ondernemers aanwezig zijn (en bij een Helvoirtse activiteit, Helvoirtse ondernemers).   
 
Het feit dat de gemeente nu zoekend is naar een toekomst, is geen agendapunt en behoeft ook 
geen bemoeienis van de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging neemt hierin geen 
stelling. Dit kan de vereniging ook niet, omdat het bestuur het gemeenschappelijk belang van de 
vereniging dient. De heer Verstijnen merkt tot slot op dat - omdat het gevoel met het bestuur van 
de gemeente weg is - het niet meer zozeer uitmaakt in welk dorp een loket van de gemeente wordt 
bezocht. In de discussie over de schaalvergroting is het van belang de leefbaarheid / 
betrokkenheid in de dorpen te organiseren. 
 
Procesafspraken 

Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de ondernemersvereniging. Het verslag is – zoals 

aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de procesadviseur.  
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Verslag gesprek gemeente Vught   
14 december 2016 om 11.00 uur 

Witte raadhuis, Vught 
 
 
Aanwezigen: De heer Van de Mortel, burgemeester gemeente Vught 
  De heer Potters, wethouder gemeente Vught 

De heer De Visch Eybergen, secretaris gemeente Vught 
  De heer Augusteijn, procesadviseur 

Mevrouw Collombon, verslag  
 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies.  
 
Burgemeester Van de Mortel zegt dat het raadsbesluit van de gemeente Haaren om op termijn tot 
een splitsing van de gemeente te komen primair een discussie is, die aan de gemeente Haaren en 
de inwoners van de gemeente Haaren is. Als de raad daadwerkelijk het besluit neemt om tot 
opsplitsing van de gemeente Haaren over te gaan en de inwoners dit besluit ondersteunen, is de 
gemeente Vught graag bereid om de gemeenschap Helvoirt op te nemen.  
 
De gemeente Vught staat er ambtelijk, bestuurlijk en financieel goed voor; er is geen enkele 
aanleiding om niet zelfstandig te blijven. De burgemeester vraagt zich af of bij een splitsing van de 
gemeente Haaren, voor het dorp Helvoirt sprake is van een toevoeging. De heer Augusteijn zegt 
dat sprake is van een toevoeging als het inwoneraantal van het toe te voegen dorp minder dan 
10% is van het inwoneraantal van de gemeente, waaraan het dorp  toegevoegd wordt.  
 
De burgemeester merkt op dat in het dorp Esch wellicht nog een geringe grenscorrectie speelt, die 
een praktische oplossing kan bieden voor een aantal dossiers. Bijvoorbeeld landgoed Beukenhorst 
heeft te maken met twee verschillende bestemmingsplannen (één uit de gemeente Vught en éen 
uit de gemeente Haaren). Ook voor het gebied “de Ruiting” speelt iets dergelijks. De burgemeester 
vraagt de procesadviseur  voor deze punten een pragmatische oplossing te zoeken in het advies.   
 
Als de inwoners en de raad besluiten tot een opsplitsing, dan is naar mening van het 
gemeentebestuur van Vught haast geboden om het momentum van het proces vast te houden. Op 
korte termijn is het nodig om te inventariseren welke stappen hiertoe gezet moeten worden en 
welke zaken te waarborgen zijn. Voor het gemeentebestuur van Vught is hierbij wederzijds respect 
een kernbegrip. Verder vindt men het van belang dat snelheid betracht wordt. Voorkomen moet 
worden dat “dubbele” verkiezingen (in maart 2018 en november 2019) door het splitsingstraject 
aan de orde zijn. De burgemeester doet een beroep op de procesadviseur om in overleg met het 
Ministerie van Binnenlandse zaken een eenvoudige en zo kort mogelijke procedure (lichte variant) 
te onderzoeken.  
 
Procesafspraken 
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de burgemeester, de wethouder en de secretaris 
van de gemeente Vught. Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van 
de procesadviseur.  
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Verslag gesprek gemeente Boxtel   
14 december 2016 om 12.30 uur 

Gemeentehuis, Boxtel 
 
 
Aanwezigen: De heer Buijs, burgemeester gemeente Boxtel 
  De heer Van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel 

De heer Van Berkel, secretaris gemeente Boxtel 
  De heer Augusteijn, procesadviseur 

Mevrouw Collombon, verslag  
 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies.  
 
Hoe wordt de situatie in de gemeente Haaren gezien? 
Wethouder Van de Wiel zegt dat helder is dat de gemeente Haaren ervoor kiest om niet in zijn 
totaliteit naar één gemeente te gaan. Relevant is de relatie die met de gemeente Boxtel is gelegd, 
vanwege het dorp Esch. Vanuit het verleden is er een relatie tussen de gemeente Boxtel en het 
dorp Esch. Hij is ervan overtuigd dat het een brede wens is om, als sprake is van een opsplitsing 
van de gemeente Haaren, samen te gaan met de gemeente Boxtel. Er is veel ervaring opgedaan 
met het samenwerken met dorpskernen, zoals Lennisheuvel en Liempde. Het gemeentebestuur 
staat er open in en is het dorp Esch, op het moment dat daar een vraag komt en dit gewenst is 
vanuit de gemeente Haaren, van harte welkom.   
 
De burgemeester merkt op dat bij een eventuele komst van Esch naar de gemeente Boxtel de 
verkiezingen een belangrijke rol spelen voor het gemeentebestuur. Los daarvan is het goed als het 
verzoek van de gemeente Haaren op korte termijn komt. De gemeente Boxtel voert al 10 jaar in 
een goed lopende samenwerking de werkzaamheden op het sociale domein uit voor de gemeente 
Haaren.. De constatering is dat bij de gemeente Haaren het ambtelijk apparaat krimpend is, 
waardoor taken bij de gemeente Boxtel worden neergelegd. Inmiddels voert Mijn Gemeente 
Dichtbij (werkorganisatie Boxtel/St.-Michielsgestel, MGD) de ICT voor de gemeente Haaren uit. 
Met ingang van 1-1-2017 voert MGD ook de werkzaamheden WOZ/Belastingen voor de gemeente 
Haaren uit. 
 
Vanwege recente ervaringen in de communicatie met de gemeente Haaren lijkt het de 
burgemeester goed als er een zorgvuldig proces wordt gevolgd. Op grond van de taken die 
ambtelijk door Haaren onder zijn gebracht bij Boxtel, schat hij in dat bij een toevoeging op korte 
termijn taken snel kunnen worden overgedragen.  
 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat in de afgelopen jaren een goede dynamiek is ontstaan in de 
gemeente Boxtel. De verkiezingen leveren daar een positieve bijdrage aan. Rondom de 
verkiezingen lopen zaken anders, daarom pleit hij bij een eventuele opsplitsing, voor 1 januari 
2019 als herindelingsdatum. Er is geen voorkeur voor 1 januari 2020, omdat bij de 
herindelingsdatum 1 januari 2020 zowel in 2018, 2020 als in 2022 verkiezingen plaats moeten 
vinden. De procesadviseur zoekt nader uit bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken of 1 januari 
2019 haalbaar is. Hij geeft aan dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van een grenscorrectie. Er is 
sprake van een grenscorrectie als het inwoneraantal van het dorp waarmee wordt samengegaan 
minder is dan 10% van het totale inwoneraantal van de gemeente Boxtel. De burgemeester pleit 
ervoor om na te gaan of sprake is van een grenscorrectie bij toevoeging van Esch, zodat de 
verkiezingen niet uitgesteld of vervroegd hoeven te worden. De burgemeester zegt dat goede 
ervaringen zijn opgedaan met de kernen Lennisheuvel en Liempde in het verleden bij een het 
herindelingstraject; de inwoners zijn tevreden over de aanpak van de gemeente Boxtel.  
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De burgemeester merkt op dat in geval van een opsplitsing dit van invloed is op de ambtelijke 
taken bij de gemeente Boxtel, zoals het sociale domein, maar ook de ICT en Woz/Belastingen. De 
gemeente Haaren heeft deze nu ondergebracht bij de gemeente Boxtel/MGD. Door de ambtelijke 
fusie met de gemeente Sint-Michielsgestel is sprake van een vervlechting van taken op diverse 
gebieden. De gemeentehuizen van Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn verbouwd om vanuit de 
filosofie van de meewerkende (samenwerkende) gemeente integraal werken mogelijk te maken, 
de structuur is veranderd om meer ruimte voor zelfsturing te krijgen en meer digitaal (bijvoorbeeld 
Gembox) te gaan werken. Om meer digitaal te gaan werken zullen begin 2017 flinke investeringen 
gedaan worden. Op ICT-gebied zullen dezelfde eisen gesteld worden bij het uitvoeren van de 
taken voor de gemeente Haaren met de bijbehorende investeringen. Dit is onderdeel van het 
verandertraject van de gemeente Boxtel/MGD. Gemeente Haaren is daarbij volgend. 
 
De deur van de gemeente Boxtel staat open voor de gemeente Haaren, zodra de gemeente 
Haaren en hun inwoners een verzoek doen. De gemeente Boxtel kent haar plek en zal inwoners 
die niet graag naar Boxtel willen, niet gaan forceren. Het gemeentebestuur van Boxtel zit er voor 
haar inwoners, de bestuurlijke constellatie is volgend daarop. Ook andere dorpen zijn welkom, 
maar alleen als de inwoners van de dorpen dit wensen.  
 
De burgemeester constateert dat door het bestuursvacuüm dat nu is ontstaan, steeds meer taken 
zoals nu de ICT en Woz/Belastingen van Haaren naar de gemeente Boxtel/MGD toekomen. 
Naarmate langer onduidelijkheid blijft bestaan over de termijn van de opsplitsing zal het steeds 
moeilijker worden om de gemeente Haaren te blijven ondersteunen en het beleid uit te voeren 
vanwege mogelijk uiteenlopende visies op de toekomst. Dit is niet wenselijk. Hij vraagt de 
procesadviseur om uit te zoeken of sprake is van een grenscorrectie en zo niet, wat de 
consequenties van een herindeling zijn voor de verkiezingen in de gemeente Boxtel. Van belang 
hierbij is ook hoe het traject met de inwoners van Esch wordt doorlopen.  
Tot slot merkt hij nogmaals op dat snelheid in het traject wenselijk is, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. Het verzoek is om een eventuele grenscorrectie voor de gebieden Landgoed “de 
Beukenhorst” en “de Ruitink” in het advies mee te nemen.  
 
De procesadviseur verwacht eind maart 2017 het advies gereed te hebben en wil dan ook 
duidelijkheid hebben over de datum in relatie tot de verkiezingen.  
 
Procesafspraken 
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de burgemeester, wethouder en secretaris van de 
gemeente Boxtel. Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de 
procesadviseur.  
 
Toegevoegd aan verslag 
Op 19 december 2016 heeft de procesadviseur een brief van de gemeente Boxtel ontvangen naar 
aanleiding van het gesprek op 14 december 2016. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan het 
verslag.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

De heer R. Augusteijn 
 

Uw datum / kenmerk:  Behandeld door: Harry van Berkel 

Registratiedatum: 19 december 2016 Telefoonnummer: 0411-655911 

Ons kenmerk: GC16.05570 Aantal bijlagen:  

Datum: 19 december 2016 Verzenddatum:  

Burgerservice nummer:    
Nederlandbrief Haarengemeente Haaren 

Onderwerp: gemeente Haaren 
 
 
 
Geachte heer Augusteijn, 
 

U heeft verzocht om een gesprek met een vertegenwoordiging van ons college met als 

onderwerp Haaren. Dit gesprek heeft 14 december jl. plaatsgevonden. Eerder hebben wij ook 

op initiatief van het college van de gemeente Haaren een oriënterend gesprek gevoerd. Het 

verslag van dit laatste gesprek treft u aan op de website van de gemeente Haaren: 

http://www.haaren.nl/document.php?m=1&fileid=91744&f=907959721f8384531cbdc468cec2ca

e1&attachment=0&c=122731 

 

In beide gesprekken hebben wij aangegeven dat de gemeente Boxtel open staat voor een 

samenvoeging met  Boxtel als inwoners van een of meer kernen van de gemeente Haaren 

aangeven te kiezen voor een samenvoeging met de gemeente Boxtel. Dit geldt natuurlijk zeker 

voor de kern Esch waarvan de inwoners zich voor een belangrijk deel nu al op Boxtel richten. 

In het gesprek met u heeft u ons gevraagd welke termijn Boxtel voor een dergelijke 

samenvoeging in beeld heeft. 

 

Sinds ruim 10 jaar voert de gemeente Boxtel nagenoeg alle activiteiten op het sociaal terrein uit 

voor de gemeente Haaren. Ook rondom de decentralisaties is besloten de bestaande 

overeenkomst hiermee uit te breiden. De uitvoering verloopt in goede harmonie waarbij 

gekozen is voor een integraal beleid dat met de portefeuillehouders wordt voorbereid. 

Inmiddels heeft Boxtel de gehele uitvoering op dit terrein onder gebracht bij de organisatie 

MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor Boxtel en Sint-

Michielsgestel. 

Deze organisatie draagt nu ook zorg voor de gehele ict-omgeving van de gemeente Haaren. 

Tot slot sluit MGD voor 2017 een dienstverleningsovereenkomst af om de taak Woz-belastingen 

voor Haaren uit te voeren. 

 

U kunt hieruit opmaken dat de samenwerking tussen de gemeenten goed verloopt. Wij maken 

ons echter wel zorgen. Enerzijds ontwikkelt onze uitvoeringsorganisatie zich snel en moeten er 

keuzes gemaakt worden. Deze hebben zonder meer effect op de uitvoering binnen de 

http://www.haaren.nl/document.php?m=1&fileid=91744&f=907959721f8384531cbdc468cec2cae1&attachment=0&c=122731
http://www.haaren.nl/document.php?m=1&fileid=91744&f=907959721f8384531cbdc468cec2cae1&attachment=0&c=122731
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gemeente Haaren. Wij investeren in mensen en ict. MGD is een organisatie fors in ontwikkeling 

waarbij stevig gestuurd wordt op “van buiten naar binnen werken”, met als oogmerk de 

faciliterende gemeenten. De organisatie is hierop ingericht bijvoorbeeld zijn er wijkmakelaars 

aangesteld voor alle kernen. Ook de inrichting van de ict en de processen is hierop gestoeld.  

Natuurlijk wordt ook met de bevolking hierover gesproken omdat alle partijen burgers, bedrijven, 

instellingen, gemeenteraad, college en ambtenaren meer en meer een andere rol gaan 

aannemen.  

  

Naarmate de ontvlechting van de gemeente Haaren langer op zich laat wachten zien wij twee 

niet wenselijke ontwikkelingen.  

Op de eerste plaats wordt of worden de kern(en) die aan Boxtel worden toegevoegd niet 

meegenomen in de filosofie van de meewerkende (samenwerkende) gemeente en zal de 

opbouw van deze relatie moeilijker verlopen. 

Op de tweede plaats wordt het voor de organisatie MGD naar mate de tijd verstrijkt meer en 

meer moeilijk de gemeente Haaren in alle facetten te ondersteunen en het beleid uit te voeren 

omdat beide visies verder uit elkaar gaan lopen.  

Wij dringen er daarom bij u op aan de ontvlechting van de gemeente Haaren op een zo kort 

mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Mocht duidelijk zijn dat het enkel de kern Esch betreft 

kan worden overwogen deze eerder aan de gemeente Boxtel toe te voegen op dezelfde 

gronden als dat ook met de kern Biezenmortel aan Tilburg mogelijk gaat gebeuren. 

Tot slot merken wij op dat het voor de evenwichtigheid in de raad en het college minder 

wenselijk is dat er in 2018 verkiezingen plaatsvinden die mogelijk in 2 jaarlijkse termijnen 

moeten worden herhaald om in 2022 uit te komen op de gebruikelijke 4 jaarlijkse cyclus. 

 

Mocht u vragen hebben of anderszins met ons van gedachten willen wisselen, zijn wij daartoe 

natuurlijk altijd bereid. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  
drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs 



Verslag gesprek gemeente Heusden 

15 december 2016  

Gemeentehuis gemeente Heusden, Vlijmen 

 

Aanwezigen:  De heer Hamming, burgemeester 

De heer Timmermans, gemeentesecretaris  

De heer Augusteijn, procesadviseur 

 

Aanleiding: Bij de gemeenteraad van de gemeente Haaren is een brief binnen gekomen 

van een aantal inwoners. In deze brief geven zij aan dat zij bij de toekomstige splitsing van 

de gemeente Haaren bij voorkeur aansluiten bij de gemeente Heusden.  

 

Samenvatting: De wens van deze Haarense bewoners is niet bekend bij de gemeente 

Heusden. Aangezien er in het verleden wat grenzen zijn verschoven is het echter ook niet 

bijzonder vreemd.  

 

De gemeente Heusden houdt ook in deze vast aan haar slogan “dromen, doen, Heusden” 

Meer concreet wil dat zeggen, dat als de bewoners van de gemeente Haaren deze wens 

hebben, dat de gemeente Heusden hier naar wil handelen. Uiteraard moet dit in goed 

overleg gebeuren met de gemeente Haaren en de provincie. Er moet dan verder worden 

uitgezocht om welke bewoners en welk gebied het exact gaat.  

Vanuit de gemeente Heusden zijn er wel een tweetal kanttekeningen. Allereerst mag het niet 

leiden tot een aangepaste verkiezingsdatum voor de gemeente Haaren. Maar aangezien het 

maar om een beperkt aantal inwoners van Haaren gaat, lijkt hiervan geen sprake.  

Het is een overweging om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense duinen dat 

zich nu nog op Haarens grondgebied bevindt toe te delen aan de gemeente Heusden. 

Daarmee zou de (gemeentelijke) handhaving en het onderhoud van dit gebied grotendeels in 

één hand komen. Op het terrein van de gemeente Haaren spelen echter een aantal grotere 

handhavingskwesties. Hierover moeten op voorhand goede afspraken worden gemaakt. Dit 

om te voorkomen dat mogelijke toekomstige privaatrechtelijke claims geheel op het bordje 

van de gemeente Heusden terecht komen.  
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Verslag gesprek gemeente Tilburg 

15 december 2016 om 20.00 uur 

Stadskantoor, Tilburg 

 

Aanwezigen:  De heer de Ridder, wethouder 

De heer Swinkels, lid concerndirectie  

De heer Augusteijn, procesadviseur 

De heer Broekmeulen, verslag 

 

Aanleiding: De gemeenteraad van Haaren heeft een beslissing genomen dat de gemeente 

gesplitst moet worden, maar er is verder nog niks concreet. Biezenmortel wil naar Tilburg, 

omdat het van oudsher verbonden is met Udenhout. Udenhout is een aantal jaar geleden al 

bij Tilburg aangesloten en Biezenmortel wil dat nu dus ook.  

 

Samenvatting: Tilburg is zeker geneigd om Biezenmortel over te nemen, vanwege de 

connectie met Udenhout. Over de rest van de gemeente Haaren wordt niet gesproken. Er 

bestaat een stroeve relatie tussen provincie en gemeente Haaren en het kan daarom helpen 

als Tilburg zich positief opstelt. Dit geldt ook richting BZK, omdat de stad aan kan geven dat 

het Biezenmortel er graag bij wil hebben, maar dan wel door middel van een grenscorrectie. 

Nieuwe verkiezingen in Tilburg zijn onwenselijk, zeker gezien het feit dat het aantal inwoners 

dat er voor Tilburg bij komt enorm klein is.  

Het zou ook fijn zijn als Tilburg richting de inwoners van Biezenmortel een duidelijk beeld zou 

communiceren van hoe zij de gezamenlijke toekomst ziet. Geeft de mensen daar het gevoel 

dat ze welkom zijn, zo luidde het verzoek. Het is nog onduidelijk of dat Biezenmortel een 

nieuwe wijk/kern zou moeten worden of dat het aansluit bij de kern Udenhout. 
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Verslag gesprek gemeente Oisterwijk   
16 december 2016 om 10.00 uur 

Gemeentehuis Oisterwijk 
 
 
Aanwezigen: De heer Janssen, burgemeester gemeente Oisterwijk 
  Mevrouw Batenburg, wethouder gemeente Oisterwijk 

Mevrouw Depmann, secretaris gemeente Oisterwijk 
  De heer Augusteijn, procesadviseur 

Mevrouw Collombon, verslag  
 
De heer Augusteijn licht zijn opdracht nader toe. Voor de verslaglegging is mevrouw Collombon 
aanwezig. Omdat hij, vanuit zijn rol als procesadviseur hecht aan een onafhankelijke 
verslaglegging, heeft hij mevrouw Collombon, momenteel werkzaam als griffier van de gemeente 
Mill en Sint Hubert en voorheen griffier van de gemeente Maasdonk, voor de verslaglegging 
gevraagd. Het verslag is een bouwsteen voor het advies.  
 
Hoe ziet Oisterwijk de situatie in de gemeente Haaren? 
De burgemeester zegt dat als de gemeente Haaren het beter vindt om op te gaan splitsen en de 
gemeente een verzoek aan de gemeente Oisterwijk richt, Haaren van harte welkom is.  
 
Het proces over de ambtelijke samenwerking van de gemeente Haaren en de Meijerijsteden heeft 
de gemeente Oisterwijk gevolgd. De gemeente heeft hierin niet geparticipeerd. De ontwikkelingen 
rondom het niet doorgaan van de verregaande ambtelijke samenwerking van de gemeente Haaren 
met de gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel zijn met verwondering gevolgd. Er wordt 
namelijk geen zekerheid geboden voor dienstverlening en inwoners, terwijl dat toch de kern van de 
zaak moet zijn. Het in april 2016 genomen raadsbesluit van Haaren is gericht op het opsplitsen 
van de gemeente, onduidelijk is echter op welk moment dit zal zijn.  
 
De heer Augusteijn stelt dat het nodig is dat snel duidelijkheid komt over de datum, want bij een 
lange periode van onzekerheid zijn noch de inwoners van de gemeente Haaren noch de 
omliggende gemeenten bij gebaat.  
 
De burgemeester merkt op dat als – in geval van opsplitsing van de gemeente Haaren – het dorp 
Haaren bij  de gemeente Oisterwijk zou komen, dit een grote impact heeft. Het gemeentebestuur 
ervaart deze grote impact echter niet als een probleem. De gemeente Oisterwijk werkt al veel 
samen met de gemeente Hilvarenbeek en de gemeente Goirle met name op het gebied van 
bedrijfsvoering. Wethouder Batenburg vult aan dat qua voorzieningen veel inwoners van Haaren 
gebruik maken van de bibliotheek, het voortgezet Onderwijs en het zwembad in Oisterwijk. Het 
dorp Haaren is een heel natuurlijke partner voor de gemeente Oisterwijk.  
 
Hoe staat het gemeentebestuur ten opzichte van het eventueel uitstellen van de 
gemeenteraadsverkiezingen door een herindeling? 
De procesadviseur licht toe dat in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Alleen 
theoretisch gezien zou een herindeling op 1 januari 2019 haalbaar zijn. De 
gemeenteraadsverkiezingen zouden dan een half jaar uitgesteld worden. Bij de herindelingsdatum 
1 januari 2020, vinden zowel verkiezingen plaats in 2018 als in 2020 (of eind 2019!?!). De datum 1 
januari 2019 is echter afhankelijk van een formele verkiezingsprocedure. Volgens de 
verkiezingswetgeving en berichtgeving tot nu toe is de inschatting van de heer Augusteijn dat het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken een uitstel van de verkiezingen bij de datum van 1 januari 
2020 niet zal honoreren. Hij zoekt dit binnenkort nader uit bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken.  
 
Het gemeentebestuur van Oisterwijk heeft een voorkeur voor uitstel van de 
gemeenteraadsverkiezingen tot november 2018, zodat de gemeenteraadsverkiezingen niet zowel 
in 2018 als in 2020 gehouden hoeven te worden.   
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De secretaris kan zich vanuit organisatieperspectief voorstellen dat medewerkers om zich heen 
gaan kijken. De gemeente Haaren stelt sinds april 2016 vacatures weer open. Ook voor de 
medewerkers is duidelijkheid nodig. Mocht de datum van 1 januari 2019 haalbaar zijn, dan is een 
versnelde overgang naar de ambtelijke organisatie van Oisterwijk zeker mogelijk. De secretaris 
constateert echter op basis van de laatste raadsvergadering in de gemeente Haaren dat de raad 
en de inwoners van inzicht verschillen over de termijn van opsplitsing. De procesadviseur zegt dat 
op basis van hetgeen de omliggende gemeenten vinden van de snelheid en de herindelingsdatum, 
indien noodzakelijk door de Provincie Noord-Brabant een AHRI-procedure opgestart kan worden.  
 
Het gemeentebestuur is geenszins voorstander van een herindelingsdatum per 1 januari 2022. Zij 
spreken de sterke voorkeur uit voor een herindelingsdatum per 1 januari 2019. De procesadviseur 
zegt dat het uitstel van de verkiezingen gebonden is aan een formele procedure. Hij gaat nader 
onderzoeken bij het Ministerie van Binnenlandse zaken wat de mogelijkheden voor maatwerk zijn. 
Zodra hij meer weet over de exacte invulling van de procedures rondom de verkiezingen zal hij dit 
terugkoppelen in een formeel gesprek aan de buurgemeenten.  
 
Een attentiepunt voor de gemeente Oisterwijk is de grenzen van de kernen. In principe is het 
gemeentebestuur van mening dat de oude grenzen als uitgangspunt te behouden zijn, tenzij deze 
oude grenzen zeer onlogisch zijn. Een ander punt is dat de gemeente Oisterwijk samenwerkt bij de 
bedrijfsvoering met de gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek en meer georiënteerd is op 
Midden-Brabant. Ook voor de aanpak van de jeugdzorg, sociaal domein en veiligheidsregio neemt 
de gemeente Oisterwijk deel aan de gemeenschappelijke regelingen in  Midden resp. Midden-
West Brabant. De gemeente Haaren neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen in 
Noordoost Brabant. Vanwege een aantal komende ontwikkelingen in de gemeenschappelijke 
regelingen Midden-West Brabant en het aanhaken hierop, is het nodig om de herindelingsdatum 
zo snel mogelijk duidelijk te hebben. De gemeenschappelijke regelingen van Haaren zullen bij een 
splitsing over vier gemeenten - drie in Noordoost Brabant en éen in Midden-West Brabant - op te 
knippen zijn. Het gemeentebestuur spreekt uit de bereidheid te hebben, om in geval van splitsing 
op de korte termijn, fors in te zetten op een snelle en goede overgang.  
 
De conclusie van de procesadviseur is dat snel duidelijkheid nodig is over een herindelingsdatum. 
Zijn intentie is om eind februari 2017 met het advies te komen.  
 
Procesafspraken 
Het verslag wordt voor reactie voorgelegd aan de burgemeester, wethouder en secretaris van de 
gemeente Oisterwijk. Het verslag is – zoals aangegeven – een bouwsteen voor het advies van de 
procesadviseur.  
 
 
 
 

 
 
 
 



Gesprek de heer Augusteijn – Gemeenteraad Haaren 

Datum: 19-1-2017 

Tijdstip: 20.00u 

Locatie: Gemeentehuis Haaren, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren  

Verslag: Wieteke de Jong (trainee) 

 

 Aanleiding:  

Roel Augusteijn heeft gevraagd om een gesprek met de raad. Hij wil graag nog een laatste 

keer input vanuit de raad voordat de zaak wordt afgerond. De planning op dit moment (nog 

niet definitief) is dat 31 januari het advies openbaar wordt gemaakt. Voorafgaand aan de 

openbare presentatie zal Roel Augusteijn het rapport in een besloten bijeenkomst toelichten 

aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.  

 

 Hoofdpunten uit de discussie: 

Door verschillende raadsleden wordt aangegeven dat het lastig is te reageren op de vraag van 

meneer Augusteijn. Dit omdat de inhoud van het advies nog niet bekend is.  (o.a. Boy Scholtze VVD, 

Carine Blom Progressief 96, Hein van Poppel CDA) 

Roel Augusteijn: In eerdere overleggen heeft u de nadruk gelegd op het belang van de bestuurskracht 

van de u omringende gemeenten. Dit heeft mij aan het denken gezet, ik had er eerder niet zo over 

nagedacht. Ik hoor daarom graag of u nog meer zaken heeft waarvan u vindt dat ze nog gezegd of 

herhaald moet worden. Ik wil u de mogelijkheid bieden dit vanavond te kunnen uitspreken. 

Peter den Ouden, Samenwerking ’95: Het is essentieel dat er duidelijkheid is wat de toekomst, op 

lange termijn gaat zijn. Hoe ziet het gehele plaatje er in het licht van veerkrachtig bestuur uit, dan 

heb ik het over een groter gebied dan alleen Haaren. 

Sten Reijnen, Samenwerking ’95: We willen toekomstbestendig zijn wanneer we opsplitsen.  

Jan van Iersel, CDA: Ik wil graag benadrukken dat wij veel inwoners hebben die in de agrarische 

wereld actief zijn, daar moet rekening mee worden gehouden. 

Carine Blom, Progressief 96: Het is heel belangrijk dat inwoners mee kunnen beslissen over de 

toekomst die ze gaan krijgen, dat ze een stem hebben in de gemeente waar ze bij gaan horen. 

Inwoners moeten kunnen meebeslissen zonder dat alles eerder al bepaald is. Inwoners moeten zo 

direct mogelijk invloed hebben. De dagelijkse problemen moeten opgelost kunnen worden zonder 

dat je als klein geheel bij de grote gemeente aan moet kloppen. Ook wil ik meegeven dat wij een 

groene gemeente zijn, wat het leven erg beïnvloedt. Dat er op een legitieme manier de stem van 

inwoners wordt meegenomen. Onderling contact tussen dorpen is ook erg belangrijk.    

Vraag van Hein van Poppel, CDA: Er is reactie van colleges van buurgemeenten dat eerst het 

adviesproces doorlopen moet worden, daarna wordt pas het vervolgtraject aangegaan. Vat u het op 

als spoed? Waarom? 

Thijs Reijnen, Samenwerking ’95: De procesgang wordt nu versneld. De sfeer is daardoor bedrukt, we 

zijn daarin teleurgesteld. 



Roel Augusteijn: Andere gemeentes willen niet op twee paden lopen. We moeten zorgen dat de zaak 

niet gefrustreerd wordt omdat we pas over een paar maanden in gesprek kunnen, daarom moeten 

we snel zijn. Hoe langer wij wachten, hoe langer het duurt voordat we de zaak aan de gang krijgen. 

Maak het besluit wat u eerder hebt genomen af. Zorg dat u aan het stuur blijft. 

Enige discussie over het eerder genomen besluit, is er besloten te splitsen als het moest, of om door 

te pakken? 

Voorzitter Wil van Pinxteren stelt een controlerende vraag: zegt u nu dat de kans groot is dat er een 

arhi-procedure wordt gestart? 

Roel Augusteijn: Nee, want daar ga ik niet over. Maar ik heb het over uw stukje van Brabant, uw 

positie ten opzichte van uw buurgemeentes en uw samenleving. Als u nu niet doorpakt  dan raakt u 

uw gezag kwijt. Zorg er daarom voor dat u zelf  de touwtjes in handen houdt. 

Einde overleg 
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