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Onderwerp Stadsbouwmeester

Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft afgelopen vrijdag een e-mail met een aantal bijlagen ontvangen van de 
stadsbouwmeester, dhr. M. van Aerschot. Onderwerp is het juridisch geschil waar 
de gemeente en de stadsbouwmeester zich op dit moment in bevinden. Het college 
ziet in het verspreiden van de e-mail afgelopen vrijdag aanleiding u te informeren.

Er zijn twee onderwerpen die tussen de stadsbouwmeester en het college spelen.
Het eerste betreft een vordering van de heer Van Aerschot op de gemeente ter 
hoogte van € 92.000,-. Hij stelt zich op het standpunt dat de financiële vergoeding 
voor zijn werkzaamheden over 2015 en een deel van 2016 te laag is vastgesteld. 
Deze claim is in onze ogen onterecht. Het college van B&W is van mening dat zij al 
haar contractuele verplichtingen is nagekomen. In overleg met de stadsadvocaat is 
in december besloten dat verlenging van de overeenkomst niet aan de orde is 
wanneer een juridisch geschil aanhangig is. Dit is toen ook aan de heer van 
Aerschot mede gedeeld. Hij was niet bereid de juridische procedure te beëindigen.

Naast dit geschil speelde namelijk dat partijen in gesprek waren getreden over een 
verlenging van de overeenkomst tussen de stadsbouwmeester en de gemeente die 
tot 1 januari 2018 liep. Het was de intentie van het college met de huidige 
stadsbouwmeester een overeenkomst aan te gaan tot en met 30 juni 2018. Dat zou 
derhalve in feite een verlenging van het contract betekenen met een halfjaar. Dit 
zou in lijn zijn met de wens van de gemeenteraad, zodat een warme overdracht naar 
de nieuwe stadsbouwmeester mogelijk is. Helaas is het tot nog toe niet gelukt met 
de stadsbouwmeester hier overeenstemming over te vinden. Deze gesprekken 
werden bemoeilijkt door de vordering die de stadsbouwmeester heeft ingediend. 
Een aanbod voor mediation is door de stadsbouwmeester helaas afgeslagen. 
Ondanks herhaaldelijke pogingen in de afgelopen week vanuit de directie en de
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wethouder om in gesprek te komen, is contact onmogelijk gebleken. Hoewel het 
college waarde hecht aan de adviesrol van de stadsbouwmeester en er geen sprake 
is van een inhoudelijk verschil van inzicht hoe de stad moet ontwikkelen, hebben 
wij de pijnlijke conclusie getrokken dat het op dit moment niet meer mogelijk is om 
van een vertrouwensrelatie te spreken zoals die tussen opdrachtgever en adviseur 
dient te zijn.

Wij verwachten naar aanleiding van de ingediende vordering een rechtsgang en 
hebben daarom dit dossier overgedragen naar onze advocaat. Gelet op het 
bovenstaande is er van een verlenging van het contract uit 2017 tot en met 30 juni 
a.s. wat het college betreft geen sprake meer. Wij zullen de heer Van Aerschot laten 
weten dat hij geen werkzaamheden meer kan verrichten voor en in opdracht van de 
gemeente.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris, de burgemeester.

J. Scholten Drs. J. Wienen


