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Motie vreemd

Stadsbouwmeester(és); geheel onafhankelijk...yés!

Actiepartij

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,

Constaterende dat:
• Er sinds 2014 vanuit de Raad en de raadscommissie Ontwikkeling herhaaldelijk verzocht is 

om een gedegen besluit vanuit het College welke recht doet aan een correcte invulling van 
de functie van de Stadsbouwmeester(es) en ARK;

• De twee toegestuurde Collegebesluiten Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester en ARK, 'met 
stoom uit onze oren' tot tweemaal toe zijn teruggegeven aan de wethouder, omdat ze geen 
recht deden aan de afspraken binnen het coalitieakkoord e/o aan de onafhankelijke positie 

van de stadsbouwmeester(es);
• Er na diverse overleggen en besprekingen tussen college en raadsleden er nu een derde 

aangepaste versie van het Collegebesluit omtrent de Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester 
en ARK ligt welke is besproken in de commissievergadering van 5 oktober 2017;

Overwegende dat:
• De definitie van 'stadsbouwmeester(es)' luidt: Een door de gemeenteraad benoemde 

onafhankelijke deskundige die gevoed door zijn/haar vak inhoudelijkheid aan het College van 
B & W en de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over inrichtingsvraagstukken en 

ruimtelijke opgaven;
• Het onafhankelijk advies van ARK en Stadsbouwmeester(es) transparant en zichtbaar dient te 

zijn bij besluiten en notities die voorgelegd worden aan de Raad als input bij het maken van 

de afwegingen en besluiten door de Raad;
• Voor de positie van de onafhankelijkheid van de stadsbouwmeester(es) ook de onafhankelijke 

positionering en financiering binnen de ambtelijke organisatie van belang is;

Draagt het College op :
• Adviezen van de stadsbouwmeester(es) voortaan concreet in een aparte paragraaf op te 

nemen in de besluiten, startnoties en andere stukken aangaande ruimtelijk beleid, (groot) 
stedelijke ontwikkelingen ontwikkelprojecten , de samenhang openbare ruimte e.d.

• De stadsbouwmeester(es) in functie alsook budgettair niet te positioneren onder de afdeling 
Ruimtelijk Beleid, maar te plaatsen vanuit een onafhankelijke aanstelling binnen de 

organisatie;
• Zorg te dragen voor voldoende tijd om een goede overdracht te kunnen faciliteren tussen 

'oude' en 'nieuwe' stadsbouwmeester(es), opdat de afronding en de continuïteit van 
projecten en advisering niet in gevaar komt;

• De Raad vooraf te informeren over de beoogde samenstelling van de adviescommissie die tot 
taak krijgt een nieuwe stadsbouwmeester(es) voor te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag
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