20 juli 2020, Arnhem

Het Boom Kwaliteits Team wordt geen
onafhankelijke commissie.

Arnhemse Bomenbond

Aan de Gemeenteraad van Arnhem

Beste Raadsleden,
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem hebben 3 juli antwoord gegeven op onze
vragen over de instelling van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA). Zie B &W brief op bladzijde 3.
Uit de B & W brief blijkt dat voor het BKA geen doelstelling en taakstelling is geformuleerd en dat voor
het openbaar en transparant functioneren van het team niets is vastgelegd.
Tevens blijkt dat het ambtelijk projectteam - c.q. Frans Gooren Hoofd van de afdeling Programmeren
- Hans van den Bos als beoogd voorzitter heeft geselecteerd voor het BKA en met hem een plan van
aanpak heeft gemaakt om tot een BKA te komen. De keuze voor Hans van den Bos is opmerkelijk omdat
deze tijdens de inspraakbijeenkomsten consistent behoorde tot de minderheidsgroep van deelnemers,
die nauwelijks of niet kritisch waren t.o.v. het oude gemeentelijke bomenbeleid. Het Hoofd van de
afdeling Programmeren heeft blijkbaar een voorzitter gekozen die het beste past bij de oude werkwijze
en beleidsdoelen van de Gemeente Arnhem.
Tevens is door het Hoofd van de afdeling Programmeren een sollicitatiecommissie benoemd, waarin
Hans van den Bos en door de gemeente uitgezochte externe deskundigen de sollicitanten uit Arnhem
gaan beoordelen en B en W zullen adviseren welke personen het beste kunnen worden aangesteld
voor het BKA.
Aangezien afdeling Programmeren geen doelstelling en taakstelling voor het BKA heeft geformuleerd
valt te verwachten dat de sollicitatiecommissie op vage criteria zal beoordelen of de sollicitanten uit
Arnhem “geschikt” zijn voor het stadhuis.
Arnhemmers zijn gevraagd te solliciteren, zonder een taakstelling van het team en zonder inzicht te
geven hoeveel tijd men ongeveer zou moeten besteden aan dit advieswerk op jaarbasis. Ook is geen
informatie verstrekt welke mogelijkheden dit team gaat krijgen om zelf onderzoek te verrichten, zodat
zij niet alleen op basis van “stadhuisinformatie” zal moeten adviseren.
We constateren dat afdeling Programmeren c.q. het ambtelijke projectteam op basis van niet
geformuleerde criteria een voor het stadhuis gewenst beoogd voorzitter heeft aangesteld en twee
externe deskundigen heeft gekozen. Het selectieproces van de deelnemers van het BKA wordt daarom
vooral gekenmerkt door coöptatie en een niet-transparant proces.
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De Gemeente heeft aangekondigd dat zij een vergoeding zal betalen aan de leden van het BKA. Een
besluit waarin de gemeenteraad niet over is geïnformeerd en dat ook niet in het Bomenplan is
vermeld. Het is onbekend of de “beoogd voorzitter” al reeds betaald wordt door afdeling
Programmeren en of er onderscheid gemaakt zal worden gemaakt in de betalingen tussen de
toekomstige voorzitter en de andere leden van de BKA.
De Arnhemse Bomenbond stelt vast dat de gevolgde werkwijze van de gemeente tot effect heeft dat
de onafhankelijkheid van het BKA niet is gewaarborgd.
Ook de gemeenteraad wordt buiten de deur gehouden, want die heeft alleen een nota van
Uitgangspunten van het Nieuwe Bomenplan kunnen vast stellen in februari 2020 en is niet verder
geïnformeerd over de aanpak en voortgang. Een uitvoeringsplan voor het nieuwe bomenbeleid
ontbreekt nog steeds en uit de Perspectiefnota 2020-2024 blijkt dat er nauwelijks geld is gereserveerd
voor nieuw beleid.
De Arnhemse Bomenbond vraagt u deze “de stadhuis-vriendelijke” formatie van het BKA door afdeling
Programmering ter discussie te stellen en duidelijkheid te scheppen over de betalingen aan de beoogd
voorzitter en de leden van het BKA in 2020.
Met vriendelijke groet
Namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
De Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van:
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos,
Werkgroep Klingelbeek, Arnhems Peil.

cc. Mevrouw C. Bouwkamp, wethouder Groen en Duurzaamheid

Zie B &W brief volgende bladzijde.
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