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In navolging van het coalitieakkoord en de motie ‘Stadsbouwmeester(es); geheel
onafhankelijk yes’ heeft het college een nieuwe stadsarchitect geworven. Het
college benoemt de heer Willem Hein Schenk tot stadsarchitect voor de periode
1 mei 2019 – 1 mei 2022. De stadsarchitect is het boegbeeld van Haarlem en werkt
als onafhankelijke adviseur van het bestuur en voorziet de stad van adviezen over
strategische vraagstukken op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling,
duurzaamheid, mobiliteit en sociale inclusiviteit. De stadsarchitect heeft een
onafhankelijke positie ten opzichte van organisatie en bestuur. Het
opdrachtgeverschap wordt ondergebracht bij de directie.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.

Informatienota Invulling functie van stadsarchitect Haarlem (2018/560638)
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De heer Willem Hein Schenk te benoemen tot stadsarchitect Haarlem voor de
periode 1 mei 2019 – 1 mei 2022.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
Op basis van de motie ‘Stadsbouwmeester(es); geheel onafhankelijk yes’ en de informatienota
Invulling functie van stadsarchitect Haarlem heeft het college een stadsarchitect geworven. Op de
vacature zijn 22 reacties gekomen en met vijf kandidaten is een gesprek gevoerd door een
sollicitatiecommissie. De commissie bestond uit A. Lengkeek (voorzitter van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit), Th. Asselberg (architect), D. Sijmons (landschapsarchitect), A. Bloem
(afdelingsmanager Omgevingsbeleid) en R.J.A. van Noort (directeur). De commissie heeft één
kandidaat voorgedragen voor een kennismakingsgesprek met de portefeuillehouder.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. de heer Willem Hein Schenk te benoemen tot stadsarchitect Haarlem voor de periode
1 mei 2019 – 1 mei 2022;
3. Beoogd resultaat
Met de benoeming van Willem Hein Schenk tot stadsarchitect zorgt het college voor een
onafhankelijk adviseur voor strategische vraagstukken op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling,
duurzaamheid, mobiliteit en sociale inclusiviteit.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid
Haarlem heeft een traditie van stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, die bestuur en organisatie
voorzien van inzichten die alleen van een deskundige buitenstaander kunnen komen. De vele
opgaven die Haarlem heeft op het gebied van stedelijke ontwikkeling rechtvaardigen ten volle het
voortzetten van de traditie, zoals ook wordt beoogd met de motie ‘Stadsbouwmeester(es); geheel
onafhankelijk yes’.
2. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken
In de nota Invulling functie van stadsarchitect Haarlem heeft het college de raad geïnformeerd over
de verschillende opties die er waren voor het (niet) invullen van de functie van stadsarchitect. Het
college heeft gekozen voor invulling in de vorm van een ‘stadsadviseur’. Deze invulling stelt de
vraagstukken waar Haarlem voor staat centraal, en dan specifiek de vraagstukken waar de gemeente
zelf mee worstelt maar niet aan toe komt, waarvan de betekenis niet direct duidelijk is, kennis om
hierop in te zoomen niet een-twee-drie voor handen is of die om een frisse blik vragen. De
uitkomsten van de studies verschaffen het bestuur extra inzicht bij het beoordelen van
beleidsvoorstellen en het stellen van kaders. Het college denkt daarbij aan ruimtelijke vraagstukken
op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit en sociale inclusiviteit. Dan gaat
het bijvoorbeeld om de vraag hoe wij de bestaande woningvoorraad kunnen verduurzamen, welke
mogelijkheden er zijn om sociale woningbouw te realiseren en hoe nieuwe mobiliteitsconcepten in
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ontwikkelzones gerealiseerd kunnen worden. Kennis die verrijkend kan zijn voor concrete projecten
in Haarlem. Aangezien niemand alle nodige kennis in huis heeft zal de stadsarchitect in dit scenario
tijd en geld moeten krijgen om extra kennis in te huren of onderzoek uit te zetten bij derden.
3. Opdrachtgeverschap en budget
Om de onafhankelijke positie van de stadsarchitect ten opzichte van de organisatie te waarborgen
wordt de directie zijn opdrachtgever. De tijdsbesteding van de stadsarchitect is vastgelegd op twee
dagen per week. Met de vergoeding van zijn werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten
(zoals inhuur van extra kennis of het organiseren van bijeenkomsten) is een bedrag van €115.000 per
12 maanden gemoeid.
5. Risico’s en kanttekeningen
De studies door de stadsarchitect kosten tijd. De complexiteit van onderwerpen vraagt meerdere
invalshoeken en de stadsarchitect zal daarvoor een beroep op andere deskundigen moeten kunnen
doen. Daar zijn kosten aan verbonden, waar nog onvoldoende budget voor in de begroting is
opgenomen.
De stadsarchitect heeft een brede opdracht, maar zal zich desondanks niet over ieder vraagstuk
kunnen buigen omdat daar de tijd voor ontbreekt. De stadsarchitect zal in principe niet adviseren
over individuele projecten.
6. Uitvoering
Het college zal in gezamenlijkheid met de nieuwe stadsarchitect en op basis van zijn ervaring en
inzicht zijn opdracht op hoofdlijnen voor de komende drie jaren formuleren.
7. Bijlagen
Geen.
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