
Gemeente Haaren 
 
 
Motie  
 
 
Nummer: (In te vullen door de Griffie) 
 
 

Voorstel: Behoud Brandweerposten 
 

Naar aanleiding van het voorstel RV 1169 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio 
Brabant Noord in de raad van 28 juni 2018 
 

Datum raadsvergadering: 28 juni 2018 
  

Onderwerp: Brandweerposten Haaren en Helvoirt 
 

De Raad heeft de volgende argumenten: 
 

 Eind december 2013 zijn de brandweerposten Haaren en Helvoirt overgedragen aan de 
Veiligheidsregio Brabant Noord om het terugbetalen van btw door de gemeente te 
voorkomen;  

 Naast de opstallen, zijn ook de ondergronden door de gemeente Haaren destijds 
overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant Noord; 

 Er werd destijds gesproken over de ‘intentie om de posten de eerste tien jaar open te 
houden’; 

 De gemeenteraad is buitengewoon trots op de brandweerlieden in onze gemeente; 

 De twee brandweerposten zijn van cruciaal belang voor de veiligheid in onze gemeente; 

 Na de opsplitsing zal het belang van de twee posten toenemen, aangezien de post Haaren 
en de post Helvoirt (evenals de dorpen) zeer waarschijnlijk tot andere veiligheidsregio’s 
zullen gaan behoren; 

 De gemeenteraad is geschrokken van de reactie vanuit de Veiligheidsregio Brabant Noord op 
de zienswijze, welke door de gemeenteraad is ingebracht bij de Kadernota 2019 
Veiligheidsregio Brabant Noord; 

 De zinsnede ‘..in goed overleg met u, met de gemeente Oisterwijk en met de veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant moeten komen tot een overeenkomst over de toekomst van de 
kazerne, het materieel, de middelen, de medewerkers en de vrijwilligers.’ doet vermoeden 
dat de toekomst van de post Haaren onzeker is cq onderwerp wordt van een 
strategisch/financieel spel; 

 Dit is voor de gemeenteraad van Haaren onacceptabel! 
  

De gemeenteraad spreekt zich uit voor het behoud van  de brandweerposten  Haaren en Helvoirt, 
ook na de opsplitsing van de gemeente Haaren. 
 

De gemeenteraad verzoekt het College zich tot het maximale in te spannen de garantie van de 
Veiligheidsregio Brabant Noord te verkrijgen, dat de brandweerposten in Haaren en Helvoirt ook na 
de opsplitsing van de gemeente Haaren voort zullen blijven bestaan (en dat de brandweerpost 
Haaren of de ondergrond daarvan géén onderdeel wordt van een strategisch/financieel spel tussen 
gemeenten en/of veiligheidsregio’s). 
 

Fractie, Naam (Namen) en ondertekening: 
 
 
 
 
Boy Scholtze                                    Peter Stark 
VVD Haaren                                     VVD Haaren 

 




