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van raadslid Visscher (SP) naar aanleiding van de
toezegging door het college over einde aan de situatie van
“dubbele petten” voor de stedenbouwkundige supervisor
in de binnenstad

Inleiding
In de raadsvergadering van 22 juni jl. deed het college in reactie op vrije motie nr. 2
(ingediend door SP, DENK en 50PLUS) de toezegging dat er een einde zou komen aan
de situatie van de ‘dubbele petten’ per 1 juli 2021.
In een artikel in het Eindhovens Dagblad (ED) van 26 juni jl. zegt de wethouder namens
het college dat het komende half jaar er nog wel sprake zal zijn van dubbele petten
waarbij de supervisor binnenstad tegelijkertijd als architect werkt aan plannen voor
winkelcentrum Heuvel en het Stadskantoor.
Als de bewering in het ED klopt dan heeft het college de raad op het verkeerde been
gezet.
Raadsvragen
1.
Klopt de bewering van de wethouder in het Eindhovens Dagblad dat de
stedenbouwkundige supervisor van de binnenstad het komende half jaar nog
steeds tegelijkertijd als architect mag werken aan plannen in de binnenstad
(winkelcentrum De Heuvel en Stadskantoor)?
2.
Zo nee, hoe is de situatie dan wel?
3.
Zo ja, waarom heeft het college aan de raad vorige week de toezegging gedaan
dat per 1 juli er een einde zou komen aan deze situatie van dubbele petten?
4.
Zo ja, wilt u dan de besluitvorming hieromtrent uitstellen totdat de raad hierover
de discussie gevoerd kan hebben?
Eindhoven, 29 juni 2021
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Antwoord van burgemeester en wethouders
1.

Klopt de bewering van de wethouder in het Eindhovens Dagblad dat de
stedenbouwkundige supervisor van de binnenstad het komende half jaar nog
steeds tegelijkertijd als architect mag werken aan plannen in de binnenstad
(winkelcentrum De Heuvel en Stadskantoor)?
Nee, dat klopt niet omdat er geen sprake is van ‘tegelijkertijd’.

2.

Zo nee, hoe is de situatie dan wel?
Zie de raadsinformatiebrief ‘Verzoek tot offerte supervisor binnenstad’. De
supervisor binnenstad verlengen we voor een half jaar, waarbij de eerdere
contractuele afspraken over reeds aangenomen architectenopdrachten worden
gerespecteerd. De supervisor beoordeelt niet zelf de plannen die zijn bureau
ontwikkelt als architect, voor zover deze het komende half jaar worden
besproken. De beoordeling van de plannen wordt in dat geval overgenomen
door de senior stedenbouwkundige van de gemeente icm de CRK. Daarbij
wordt in de offerteaanvraag voor het komende half jaar aanvullend van de
huidige supervisor een verklaring gevraagd van scheiding van belang voor de
rol als supervisor voor de gemeente Eindhoven en de werkzaamheden die hij
uitvoert voor een andere opdrachtgever. In de verklaring dient helder
omschreven te worden hoe een ogenschijnlijke belangenverstrengeling wordt
voorkomen.
Het draait om de interpretatie aan ‘tegelijkertijd’. In de oorspronkelijke
overeenkomst van 2017, waaraan u lijkt te refereren, kon de rol van supervisor
en architect door elkaar lopen. Sinds 2019 is er een scheiding gemaakt tussen
de rol van supervisor en architect, waarbij het aantal projecten (max. 2) en
scheiding van rollen expliciet zijn gemaakt. In het geval dat er sprake is van een
architectopdracht in de binnenstad, wordt de rol van de supervisor
overgenomen door de senior stedenbouwkundige van de gemeente met een
eerdere en zwaardere rol voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Er is in deze
situatie geen sprake van ‘tegelijkertijd’. Met de nieuwe overeenkomst is dit zelfs
verder aangescherpt door nieuwe architectopdrachten niet meer toe te staan.
De dubbele pet, dat de kennis en kunde in de hoedanigheid van supervisor
wordt benut om architectopdrachten uit te voeren, is daarmee volledig
doorgeknipt.
Wij vinden het belangrijk dat de rol van supervisor Binnenstad het komende
halfjaar wordt ingevuld. Wij zijn van mening dat de scheiding van rollen, zoals
door uw raad gevraagd, voldoende is gewaarborgd. De discussie over de
toekomst van supervisie in het centrum/binnenstad wordt in het najaar
georganiseerd en zal ook met uw raad worden gevoerd, zie hiervoor de
raadsinformatiebrief.
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3.

Zo ja, waarom heeft het college aan de raad vorige week de toezegging gedaan
dat per 1 juli er een einde zou komen aan deze situatie van dubbele petten?
Zie beantwoording vraag 2

4.

Zo ja, wilt u dan de besluitvorming hieromtrent uitstellen totdat de raad hierover
de discussie gevoerd kan hebben?
Zie beantwoording vraag 2

Eindhoven, 6 juli 2021
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