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Boxtel, 14 maart 2017
Onderwerp: Reactie advies inzake splitsing gemeente Haaren                 

Geacht college,

In uw brief van 31 januari 2017 jongstleden heeft u onze colleges verzocht een reactie te geven
op het advies van de heer Augusteijn en uw standpunt ten aanzien van een opsplitsing van de
gemeente Haaren. Onze reactie is als volgt.

De gemeente Haaren heeft op 21 april 2016, na het bestuderen van diverse scenario's besloten 
zich op termijn onder voorwaarden op te splitsen. Wij zijn graag bereid om de kern Esch op te 
nemen, wel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
-  de inwoners van de kern Esch akkoord zijn met de verandering van hun woongemeente 

 van Haaren in Boxtel;
-  de gemeente Haaren samen met haar inwoners voldoende tijd krijgt voor een te volgen 

proces van burgerparticipatie, zodat de overgang naar Boxtel goed geregeld kan worden.

Een splitsingsdatum per 1 januari 2019 blijkt niet mogelijk, gelet op de in acht te nemen wettelijke
termijnen, te maken afspraken en complexiteit. Dit overeenkomstig de conclusie van Dhr. 
Augusteijn en uw gedeputeerde Mevr. Spierings. Hun conclusies op dit punt delen wij dus.

Met betrekking tot het advies van de heer Augusteijn om de gemeente Haaren per 1 januari
2020 op te splitsen, vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor het volgende.
Een herindeling per januari 2020 zal betekenen, dat na reguliere verkiezingen in maart 2018, in 
november 2019 weer extra verkiezingen zullen worden gehouden midden in een voor gemeenten
wettelijke vierjarige "regeerperiode". Meerdere verkiezingen met als gevolg "korte 
regeerperioden" achten wij ongewenst. 

Wij opteren er daarom voor om de gebruikelijke termijn van 4-jaarlijkse raadsverkiezingen zo min 
mogelijk te verstoren uit het oogpunt van democratische legitimatie. De huidige bestuurders zijn 
door burgers gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De kiesgerechtigde burgers 
hebben in 2014 haar lokale volksvertegenwoordigers gekozen voor de gebruikelijke 4 jaar.

De splitsingsdatum die het meeste recht doet aan dit gegeven is de datum van 1 januari 2022. Bij
deze keuze vinden de gemeenteraadsverkiezingen normaal plaats in maart 2018, vervolgens in 
november 2021 en in maart 2026. De verkiezingen van november 2021 zijn dan de 
herindelingsverkiezingen. Er ontstaan dan twee vrijwel normale bestuursperiodes van 3 jaar + 8 
maanden en van 4 jaar + 4 maanden.

Samenvattend zijn wij bereid om de bestuurszorg van de Kern Esch over te nemen per 1 januari 
2022. Wij zijn met u van mening dat het van het grootste belang is dat er op korte termijn 
duidelijkheid komt voor de splitsingsdatum van de gemeente Haaren; dus nu de keuze maken 
voor de splitsingsdatum 1 januari 2022. De komende periode gaan we graag samen met de 
gemeente Haaren in overleg om de voorbereidingen te treffen voor een goede inbedding van de 
kern Esch in onze gemeente. Wij vertrouwen daarbij op uw onvoorwaardelijke steun.
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