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Veerkrachtig bestuur — Toekomst Haaren

Verzonden d.d.
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Geacht college,
Op dinsdag 31 januari 2017 presenteerde de door u aangestelde procesadviseur, de heer
Augusteijn, zijn aanbevelingen voor een datum van herindeling van de gemeente Haaren. Uw
college heeft zich achter deze bevindingen geschaard en de gemeenteraad gevraagd uiterlijk 17
maart aanstaande een reactie kenbaar te maken.
Ter voorbereiding van de standpuntbepaling door de gemeenteraad vernemen wij graag uw visie
over de beoogde bestuurlijke inrichting van de voor onze gemeente relevante (sub)regio's Vijf van
de Meierij en Hart van Brabant.
Toelichting
In de aanbevelingen van de heer Augusteijn staat onder hoofdstuk 5 'Constateringen' het
volgende: " 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".
De gemeenteraad besloot op 21 april 2016:
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 opdracht te geven om uit te dragen, dat we op zoek zijn naar een
toekomstbestendige oplossing en voor de tussenliggende periode een aantal kaders mee
te geven, namelijk:
I.
Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en
rapporteer éénmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de
inwoners of eerder als daartoe aanleiding is;
II.
Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij de provincie en rapporteer
éénmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of
eerder als daartoe aanleiding 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 een opsplitsing 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
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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.

Als reactie op uw brief van 20 mei 2016 over de stand van zaken Veerkrachtig bestuur en hoe
verder, informeerden wij u over de visie en besluitvorming in onze gemeente (brief 2 juni 2016).
Hierin vroegen wij u hoe u aankijkt tegen ontwikkelingen in de regio en bij buurgemeenten voor
zover dit relevant is voor de toekomst van de gemeente Haaren. Dit gelet op de bevindingen van
het onafhankelijk onderzoek zoals uitgevoerd door WagenaarHoes en met het oog op een
toekomstbestendige en bestuurskrachtige inrichting van het openbaar bestuur in dit deel van
Brabant.
In het gesprek dat de gemeenteraad met u voerde op 8 november 2016 heeft ook de
gemeenteraad u gevraagd om uw visie op (sub)regionaal niveau. Dit overeenkomstig uw eigen
processtappen neergelegd in Veerkrachtig bestuur en hoe verder (10 november 2015) en ter
uitvoering van de Motie van Provinciale Staten van 15 juli 2016.
In het processchema dat is opgenomen in uw notitie stelt u, dat het proces niet eindigt bij de
uitspraken van de afzonderlijke gemeenteraden. Er komt een vervolg op (sub)regionaal niveau
(schema pagina 3).
Ter voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad nemen wij graag kennis van uw
inhoudelijke visie op (sub)regionaal niveau voor Vijf van de Meijerij en Hart van Brabant. Ook
vernemen wij graag wanneer u deze deelt en bespreekt met Provinciale Staten.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan Provinciale Staten en de gemeentebesturen van
Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Joan van den Akker. Hij is te bereiken via
telefoonnummer 0411-627249 of via e-mail j.vd.akker@haaren.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeest r e wethokiders
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