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Zienswijze herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en 
Tilburg

Geachte mevrouw Ollongren,

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 
3 en 6 juni 2019 een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Met dit 
advies beogen de vijf betrokken gemeenten een wijziging van de gemeentelijke 
indeling te realiseren, waarbij met ingang van 1 januari 2021 de vier dorpen 
van de op te heffen gemeente Haaren worden samengevoegd met de 
gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

Het dorp Helvoirt wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de 
gemeente Vught gevoegd;
Het dorp Haaren wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de 
gemeente Oisterwijk gevoegd;
Het dorp Esch wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de 
gemeente Boxtel gevoegd;
Het dorp Biezenmortel wordt door middel van een grenswijziging bij de 
gemeente Tilburg gevoegd.

Voor de gemeente Haaren betekent dit dat deze gemeente wordt opgeheven en 
gesplitst, waarbij het grondgebied van de gemeente wordt toegevoegd aan de 
vier ontvangende gemeenten. Voor de visualisatie van het nieuwe grensbeloop 
in het herindelingsgebied verwijzen wij u naar het kaartmateriaal in de bij het 
herindelingsadvies behorende bijlage 1 'Nota nieuwe grenzen'.

Gelet op de duidelijke samenhang tussen deze herindelingen hebben de 
betrokken gemeenten één integraal herindelingsadvies opgesteld.
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Deze samenhangende herindelingen die wij met onze zienswijze aan u 
voorleggen dragen door de meerdere modaliteiten van herindeling -lichte 
samenvoeging, grenswijziging en splitsing- in één procedure een bijzonder 
karakter.

Conform artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) 
zenden wij u hierbij het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, 
Vught, Boxtel en Tilburg (met bijlagen) toe, vergezeld van onze zienswijze in 
deze brief. Wij beoordelen de voorgenomen herindelingen positief. In het 
vervolg van deze brief geven wij aan hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen.

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Algemeen

Met het vastgestelde herindelingsadvies beogen de betrokken gemeenteraden 
het opheffen van de gemeente Haaren en een nieuwe toekomst voor de dorpen 
Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt te bewerkstelligen. Vier leefbare, 
toekomstbestendige dorpen met ieder een eigen identiteit. De dorpen van de 
gemeente Haaren gaan na de herindeling deel uitmaken van toekomst
bestendige gemeenten, die hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en goed zijn 
toegerust om de eigen en gezamenlijke opgaven aan te pakken. De gemeenten 
Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught zetten in het belang van al hun inwoners, 
ook na 1 januari 2021, hun bestuurskracht in op zowel lokaal, regionaal als 
(inter)-nationaal niveau. De voorgestelde splitsing van de gemeente Haaren 
draagt bij aan een toekomstbestendige inrichting van dit deel van onze 
provincie: een duurzaam en groen hart in Brabant. Het verheugt ons zeer in het 
herindelingsadvies te lezen dat de inwoners van de dorpen Biezenmortel, Esch, 
Haaren en Helvoirt van harte welkom zijn in de voor hen nieuwe gemeenten en 
dat in de visies van de gemeenten waarmee de dorpen samengaan rekening is 
gehouden met hun wensen. Zo wordt aandacht geschonken aan verschillende 
vormen van burgerparticipatie en het in stand houden van voorzieningen in de 
dorpen. Voor ons zijn dit belangrijke aspecten die, ook na een herindeling, zo 
goed mogelijk geborgd dienen te blijven.

Wij hebben veel waardering voor de zorgvuldige, voortvárende en transparante 
wijze waarop de colleges en de raden ínhoud en vorm geven aan de beoogde 
herindeling. Op weg naar de herindeling hebben zij een intensief en 
interactief proces met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen 
doorlopen. In het herindelingsadvies en de bijlagen is dit adequaat verwerkt.

In het bijzonder waarderen wij het door de gemeente Haaren in gang gezette 
proces tot een bezinning op de eigen bestuurlijke en organisatorische toekomst 
waarbij de vraag wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners steeds 
centraal stond.

2/10



Provincie Noord-Brabant

Rijks- en provinciaal beleid

In het Rijks- en provinciaal beleid is als uitgangspunt geformuleerd dat 
gemeentelijke herindelingen van onderop dienen plaats te vinden.
Gemeenten dragen immers in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen van hun eigen bestuurlijke kwaliteit en ambtelijke slagkracht. In die 
gevallen waarin een dergelijk initiatief van onderop leidt tot een door betrokken 
gemeenten breed gedragen herindelingsvoorstel, is dit een zwaarwegend 
element in onze beoordeling. Het initiatief van de gemeente Haaren past in het 
in 201 1 door onze provincie in gang gezette beleid rondom (Veer)Krachtig 
Bestuur in Brabant om gemeenten te stimuleren tot een grotere 
toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld door intensivering van samenwerking of 
gemeentelijke herindeling.

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Totstandkoming herindelingsadvies

In de járen negentig van de vorige eeuw vonden er in onze provincie op grote 
schaal gemeentelijke herindelingen plaats. In 1996 werden de zelfstandige 
gemeenten Haaren, Helvoirt en Esch samengevoegd en ontstond de huidige 
gemeente Haaren. Een jaar later sloot het dorp Biezenmortel aan, dat behoorde 
tot de voormalige gemeente Udenhout.

Door een sterke toename van het gemeentelijke takenpakket (decentralisatie) en 
de complexiteit van de maatschappelijke opgaven ontstond na de eeuwwisseling 
in de gemeente Haaren de noodzaak tot een bezinning op de toekomst. In 
diverse onderzoeken die werden gedaan in de periode 2008-201 1 werd de 
conclusie getrokken dat samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk 
was. De gemeente Haaren heeft hier gevolg aan gegeven door intensief samen 
te werken met de gemeente Boxtel. Rond het jaar 2010 verkenden verschillende 
gemeenten de mogelijkheid om in de Meierij-regio samen te werken. De 
gemeente Haaren nam in dit verband het standpunt in om te komen tot een zeer 
vergaande ambtelijke samenwerking met behoud van bestuurlijke 
zelfstandigheid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd het voornemen tot een zeer 
vergaande ambtelijke samenwerking met Boxtel en Sint-Michielsgestel 
voorgelegd aan de inwoners van Haaren. De inwoners gaven een duidelijk 
signaal af niet in te kunnen stemmen met deze ambtelijke samenwerking waarop 
het gemeentebestuur in 2015 besloot op een interactieve wijze een nieuw 
toekomstscenario te ontwikkelen. Duidelijk werd dat de inwoners van Haaren 
niet in konden stemmen met een herindeling als geheel, maar wel met een 
splitsing van de gemeente mits sprake was van een toekomstbestendige en 
bestuurskrachtige oplossing voor de dorpen. Deze uitkomst werd later bevestigd 
door een op 4 oktober 2017 gehouden burgerpeiling.

Na een uitgebreid proces met inwoners nam de raad van de gemeente Haaren 
op 21 december 201 7 unaniem het besluit om de gemeente Haaren te splitsen. 
De raad nam nog geen besluit over de oriëntatie van de dorpen.
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Op 22 december 2017 werden de raden van de gemeenten Oisterwijk, Vught, 
Boxtel, Tilburg en Heusden schríftelijk geïnformeerd over het genomen besluit 
waarbij ze werden verzocht voor 1 maart 201 8 een principebesluit te nemen 
over de bereidheid om een nader te bepalen deel van de gemeente Haaren 
over te nemen. Ook werd verzocht in te stemmen met de voorkeursdatum van 1 
januari 2021 en de uiterste datum van 1 januari 2022 waarop de voorgenomen 
herindeling zou worden geëffectueerd.

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Binnen de gestelde termijn gaven alle gevraagde gemeenten aan bereid te zijn 
een gedeelte van Haaren over te nemen. Na opnieuw een intensief traject met 
de inwoners doorlopen te hebben besloot de gemeenteraad van Haaren op 5 
juli 201 8 dat er geen onderdeel van Haaren met de gemeente Heusden wordt 
samengevoegd. Daarnaast besloot de raad van Haaren dat de dorpen 
Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden samengevoegd met 
respectievelijk de gemeenten Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Ook hebben 
alle betrokken gemeenten tijdens de vaststelling van het herindelingsontwerp 
ingestemd met de herindelingsdatum 1 januari 2021.

In de periode juli 201 8 - juni 2019 is door de betrokken gemeenten gewerkt 
aan de totstandkoming van een herindelingsontwerp en het thans voorliggende 
en door alle betrokken gemeenteraden vastgestelde herindelingsadvies. 
Daarmee rondden de betrokken gemeenten hun onderdeel in het wettelijke 
herindelingstraject af.

Toetsingscriteria Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018

Inleiding
Het proces tot herindeling van de gemeente Haaren ving aan onder het regime 
van het 'Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013' (Kamerstukken II,
2012/1 3, 28 750, nr. 53) alsmede de aanvulling1 op voornoemd beleidskader. 
Op 22 maart 2019 is een nieuw beleidskader door de ministerraad vastgesteld 
dat door u bij brief is aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten- 
Generaal. Voorstellen gericht op herindeling per 1 januari 2021 of later zullen 
op basis van dit nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling worden 
beoordeeld. Hoewel het herindelingsproces aanving onder de werking van het 
'Beleidskader gemeentelijke herindeling 201 3', werd door de betrokken 
gemeenten tijdens het proces al rekening gehouden met de invloed van het 
(aangekondigde) nieuwe beleidskader. Dit betekent dat de gemeenten zich bij 
hun keuzes hebben laten leiden door de criteria van het 'Beleidskader 
gemeentelijke herindeling 201 8'. Wij merken hierbij overigens op dat naar ons 
oordeel in het geval van een gemeentelijk initiatief tot herindeling de vier criteria 
van het nieuwe beleidskader in zeer belangrijke mate overlappen met de criteria 
van het 'Beleidskader gemeentelijke herindeling 201 3'.

1 Kamerbrief van 30 juni 2015 met kenmerk: 2015-0000305558
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Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Lokaal bestuurlijk draagvlak
Aan de hand van duidelijke meerderheidsbesluiten, ten aanzien van zowel het 
herindelingsontwerp als het herindelingsadvies, blijkt dat in de betrokken 
gemeenteraden sprake is van een zeer ruime mate van lokaal bestuurlijk 
draagvlak voor de voorgenomen herindelingen.
In onderstaande tabel zijn de stemverhoudingen ten aanzien van het 
vastgestelde herindelingsadvies weergegeven:

Naar ons oordeel laten de gemeenten op overtuigende wijze zien dat zij aan 
de criteria voldoen. Wij voegen daar nog de volgende overwegingen aan toe.

1. Draagvlak: lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk

Conform het beleidskader wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen 
van draagvlak, te weten lokaal bestuurlijk draagvlak, regionaal draagvlak en 
maatschappelijk draagvlak.

voor tegen afwezig
Haaren 15 - -
Boxtel 20 - 3
Oisterwijk 20 - 1
Tilburg 45 - -
Vught 20 - 1
Totaal 120 - 5

Binnen de context van de vertegenwoordigende democratie nemen wij de 
standpunten van de gemeenteraden als primair uitgangspunt bij de beoordeling 
van het algehele draagvlak voor een herindelingsvoorstel. Op grond van 
bovenstaande constateren wij dat sprake is van unanieme steun voor de 
voorgenomen herindeling.

Regionaal draagvlak
Zoals de gemeenten in het herindelingsadvies hebben aangegeven heeft een 
gemeentelijke herindeling invloed op de positie van de omliggende gemeenten. 
De omliggende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen 
kenbaar te maken. Van de elf daartoe uitgenodigde gemeenten hebben drie 
gemeenten gereageerd. Twee gemeenten gaven aan geen zienswijze in te 
willen dienen en één gemeente heeft een positieve zienswijze ingediend. In het 
voorbereidende proces kwamen er vanuit de gemeente Sint-Michielsgestel 
geluiden over mogelijke personele gevolgen voor de ambtelijke samenwerking 
tussen deze gemeente en de gemeente Boxtel. Beide gemeenten werken samen 
onder de noemer 'MijnGemeenteDichtbij' (MGD). Door MGD worden op grond 
van een dienstverleningsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de 
gemeente Haaren.
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Door de splitsing van Haaren ontstaat er minder werk voor MGD. Uit nader 
onderzoek blijkt echter dat de personele gevolgen voor MGD beperkt zijn en 
dat deze zelfstandig kunnen worden opgevangen. Uit een en ander valt af te 
leiden dat het regionaal draagvlak groot is.

Maatschappelijk draagvlak
Het beleidskader geeft aan dat het primair de verantwoordelijkheid van de 
betrokken gemeentebesturen is om het maatschappelijk draagvlak voor een 
herindeling te beoordelen en daarin te investeren.
Het kabinet vraagt daarom aan de betrokken gemeenten om een logboek bij te 
houden op welke wijze inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken 
zijn bij het herindelingsproces en op welke wijze het maatschappelijk draagvlak 
is vastgesteld, inclusief de zienswijzen.

Wij constateren dat naast activiteiten op individueel gemeentelijk niveau de 
betrokken gemeenten tevens gezamenlijke activiteiten ondernamen met het oog 
op vergroting van het draagvlak voor deze herindeling. Als extra waarborg 
voor draagvlak werden zogeheten hoorzittingen georganiseerd waar indieners 
hun zienswijzen mondeling konden toelichten en tevens konden reageren op de 
concept-reactie op hun zienswijze. Deze hoorzittingen waren ook bedoeld om 
de zienswijzen extra zorgvuldig te behandelen en werden geleid door een 
onafhankelijke voorzitter. Door de betrokken gemeenten is een logboek 
bijgehouden. Bijlage 2 bevat per gemeente een logboek van de wijze, de 
motivering en de resultaten van het draagvlakonderzoek. In deze bijlage is 
tevens een samenvatting van de hoorzittingen opgenomen.

Uit bijlage 2 blijkt dat in alle gemeenten de inwoners, verenigingen, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven door middel van bijeenkomsten in de 
gelegenheid gesteld zijn kennis te nemen van het voornemen tot herindeling en 
daarover hun opvattingen kenbaar te maken. In dit verband dient vermeld te 
worden dat de wenselijkheid van een splitsing van de gemeente Haaren als 
oplossing voor de gevoelde bestuurlijke knelpunten bij deze bijeenkomsten 
onomstreden is gebleken. Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van 
een groot draagvlak voor de voorgenomen herindeling onder de bevolking. De 
grote mate van maatschappelijk draagvlak blijkt eveneens uit het beperkte 
aantal ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp.

Conform de bepalingen uit artikel 5, tweede lid Wet arhi heeft het 
herindelingsontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze wettelijke periode van 
acht weken (21 december 201 8 tot en met 14 februari 201 9) zijn in totaal 73 
zienswijzen ingediend. Wij stellen vast dat de gemeenten daarmee hebben 
voldaan aan de procesvereisten van de Wet arhi.
In de tabel op de volgende bladzijde wordt een overzicht gegeven van het 
aantal ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp.

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639
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Gemeente Aantal zienswijzen
Haaren 58
Oisterwijk 0
Vught 3
Boxtel 5
Tilburg 0
Totaal zienswijzen van (groepen) 
inwoners 66
Totaal zienswijzen instanties 7
TOTAAL 73

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Van de 73 zienswijzen zijn 41 zienswijzen te beschouwen als steunbetuigingen 
voor de toevoeging van de kern Esch in zijn geheel (dat wil zeggen dorp en 
buitengebieden) aan de gemeente Boxtel. De overige zienswijzen hebben 
betrekking op vraagstukken op perceelniveau (welke perceel gaat naar welke 
gemeente) en het operationele traject zoals bijvoorbeeld de zorg voor een 
goede overdracht van subsidies.

In de bij het herindelingsadvies gevoegde reactienota (bijlage 4) wordt 
gemotiveerd ingegaan op de ingekomen zienswijzen. Alle zienswijzen werden 
integraal getoetst aan de uitgangspunten, waartoe de gezamenlijke raden 
besloten in het herindelingsontwerp. In één geval blijken de uitgangspunten 
ruimte te bieden voor aanpassing van het herindelingsontwerp. Het betreft een 
marginale aanpassing van het voorgestelde grensbeloop waardoor twee aan 
elkaar grenzende percelen in één gemeente komen te liggen. Naar ons oordeel 
hebben de gemeenten hiermee op adequate wijze de ingekomen zienswijzen 
afgehandeld.

2. Bestuurskracht

Een veel gehanteerde definitie van bestuurskracht is het vermogen van 
gemeenten om hun wettelijke- en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor 
de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan. Gemeenten 
hoeven hun taken niet volledig zelf(standig) te vervullen om bestuurskrachtig te 
zijn: zij kunnen dit ook doen in samenwerking met andere gemeenten en private 
partijen. In die zin kent bestuurskracht ook een regionale dimensie.

De gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel zijn betrokken bij deze 
herindelingsprocedure, niet omdat zij zelf bestuurskrachtproblemen ondervinden, 
maar vanwege de omstandigheid dat zij een essentieel onderdeel vormen voor 
de bestuurlijk-organisatorische oplossing in regionaal verband. Bij het 
beoordelen van de inhoudelijke noodzaak van de voorgenomen herindelingen 
dient verwezen te worden naar de totstandkoming van dit herindelingsproces. 
Hier ligt een directe relatie met de besluitvorming in Haaren waaruit viel af te 
leiden dat de bestuurlijke zelfstandigheid van die gemeente, zeker op termijn, 
niet in het belang was van haar inwoners.
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Naar aanleiding hiervan was een logische gebiedstoedeling op grond van 
maatschappelijke oriëntatie aan de orde. Zoals eerder in deze zienswijze 
aangegeven is er met betrekking tot de oriëntatie van de inwoners van Haaren 
een uitgebreide gespreksronde georganiseerd. Het uiteindelijke voorstel over de 
richtingsbepaling van de dorpen werd door de betrokken gemeenten 
gezamenlijk voorbereid. De colleges van de buurgemeenten spraken expliciet 
waardering uit voor dit voorstel.

Datum

11 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Wij achten uit het oogpunt van bestuurskracht de gemeenten in staat om een 
hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren en een 
goede invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities, ook in 
de regionale context.

3. Interne samenhang en nabijheid van bestuur

Voor de splitsing van Haaren over vier gemeenten is gekozen vanwege de 
oriëntatie van de inwoners uit deze gemeente. Deze oriëntatie is een wezenlijk 
aspect dat van belang is bij het samenstellen van stabiele gemeentelijke 
entiteiten, en zijn daarmee een voorname indicator van de interne samenhang 
van de gemeenten. Het betreft daarbij de logische samenhang binnen de 
gemeenten waaraan grondgebied wordt toegevoegd ten aanzien van sociaal
maatschappelijke en functionele oriëntatie patronen, als ook de sociale, 
culturele, economische en geografische verbanden. Toedeling van de dorpen 
vanuit Haaren aan de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Vught en Tilburg is qua 
aard, ligging en natuurlijke oriëntatie een logische stap.

Daar waar het gaat om nabijheid van bestuur verheugt het ons in het 
herindelingsadvies te lezen dat alle gemeenten actief zijn om inwoners te 
betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming en uitvoering. Boxtel, Tilburg 
en Oisterwijk kennen wijk- en dorpsraden. Vught geeft aan dat participatie van 
inwoners maatwerk is. Voor ieder onderwerp geldt dat inwoners in een zo vroeg 
mogelijk stadium worden betrokken. Uit het herindelingsadvies maken wij tevens 
op dat de inwoners uit de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel van 
harte welkom zijn en dat er door de samenvoeging logische bestuurlijke 
eenheden ontstaan met overtuigende gemeenschappelijke kenmerken.

4. Regionale samenhang

Gelet op de maatschappelijke opgaven die zich op terreinen als 
bereikbaarheid, de klimaatverandering, de energietransitie, duurzame economie 
en voorzieningen afspelen kan een bestuurlijke heroriëntatie van de gemeente 
Haaren bijdragen aan meer evenwicht in de regionale verhoudingen.
In het herindelingsadvies geven de gemeenten aan dat de herindeling bijdraagt 
aan de relatie stad-platteland. Het is van belang dat de voorgenomen 
herindeling, naast een voldoende mate van logische interne samenhang, ook 
tegemoetkomt aan de bestendiging van de regionale samenhang.
De bij de herindeling betrokken gemeenten liggen in twee regio's, Noordoost- 
Brabant en Hart van Brabant.
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In beide regio's verandert de positie van de gewijzigde gemeenten Oisterwijk, 
Vught, Boxtel en Tilburg niet wezenlijk en ook op de positie van andere 
gemeenten is er nauwelijks effect. Hoewel het samenwerkingsverband 
Noordoost-Brabant één gemeente minder gaat tellen, verandert er als gevolg 
van de herindeling weinig aan de samenwerking binnen de beide regio's.

Ten aanzien van de voorgestelde herindelingen verwachten wij dat de 
gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg qua schaal en het bijbehorende 
ontwikkelperspectief goed toegerust zullen zijn voor een langere periode. 
Daarmee is het niet te verwachten dat de gemeenten binnen afzienbare termijn 
bij nieuwe herindelingen betrokken zullen zijn.

Datum

11 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Criteria lichte samenvoeging en grenscorrectie

Het beleidskader gemeentelijke herindeling schetst een aantal 
herindelingsvarianten. Eén van die varianten betreft de zogeheten 'lichte 
samenvoeging'. Met gebruikmaking van deze figuur wordt de gemeente Haaren 
opgeheven en door middel van een splitsing geïntegreerd met de gemeenten 
Boxtel, Oisterwijk en Vught waardoor de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan 
opheffing voor deze laatstgenoemde gemeenten achterwege blijven2.

Met de vaststelling van het herindelingsadvies in alle betrokken gemeenteraden 
stemden de gemeenten in met de variant 'lichte samenvoeging'. Voor de 
toevoeging van het dorp Biezenmortel aan Tilburg geldt dat is ingestemd met de 
herindelingsvariant 'grenswijziging'. Voor toepassing van de herindelings
varianten 'lichte samenvoeging' en 'grenswijziging' gelden specifieke 
voorwaarden. Wij constateren dat de betrokken gemeenten op passende wijze 
hebben voldaan aan de daaraan gestelde procedurele voorwaarden.

Financieel perspectief

De gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Vught en Tilburg staan allen onder het 
gebruikelijke repressieve financieel toezicht. Er is sprake van reëel en structureel 
evenwicht in de (meerjaren)begrotingen. De toevoeging van de kernen Esch, 
Haaren, Helvoirt en Biezenmortel aan voornoemde gemeenten zal van invloed 
zijn op de financiële positie.

Hoewel op voorhand geen garantie kan worden gegeven over de toekomstige 
financiële positie kan hieruit worden afgeleid dat er een gezonde uitgangspositie 
is voor de ontvangende gemeenten om na toevoeging van de kernen tot een 
goede financiële positie te komen.

2 De burgemeester, secretaris, griffier en het ambtelijk apparaat blijven in functie van een niet op te 
heffen gemeente en er is geen preventief financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet arhi. 
Daarnaast blijven rechtsvoorschriften van kracht. Er dienen wel herindelingsverkiezingen te worden 
georganiseerd.
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Provincie Noord-Brabant

Naamgeving, grenzen en herindelingsdatum

Als gevolg van deze herindeling worden de ontvangende gemeenten niet 
opgeheven en blijft de naamgeving van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg ongewijzigd. Voor wat betreft grenzen sluit de herindeling van 
Haaren aan bij de bestaande dorpsstructuren. Verder gelden er specifieke 
uitgangspunten om onlogische situaties in de begrenzing te voorkomen. De 
beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2021. Wij onderschrijven deze 
uitgangspunten.

Datum

1 1 juni 2019

Ons kenmerk

C2194627/4472639

Tot slot

Hierboven hebben wij het Herinde/ingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, 
Vught, Boxtel en Tilburg beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende 
toetsingscriteria en hebben wij een positief oordeel gevormd over de kwaliteit 
van de doorlopen arhi-procedure.

Op grond van deze afweging verzoeken wij u om op basis van dit 
herindelingsadvies, met inbegrip van het daarin voorgestelde grensbeloop, en 
onze zienswijze, een voorstel van wet in voorbereiding te nemen dat erop is 
gericht de voorgenomen herindelingen per 1 januari 2021 te effectueren. Wij 
gaan ervan uit dat u een spoedige behandeling van het wetsvoorstel zult 
bevorderen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de secretaris,Ie voorzitter,

.B.H.J. van de Donk J.A. van Bijnen MBA
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