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Sokkel ru iterstandbeeld

Voorstel

Met de opdrachtverstrekking aan Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency voor
de sokkel bij het ruiterstandbeeld in te stemmen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 de middelen beschikbaar gesteld voor zowel het
standbeeld van Philips de Montmorency als de sokkel. De realisatie van dit kunstwerk
maakt deel uit van het programma voor de versterking van het stadshaft, waarvoor met
de provincie Limburg op 6 maart 2017 een convenant is gesloten.

Beoogd effect/doel

Het levensgrote standbeeld, dat een plek krijgt in het stadpark, zal het areaal aan
cultuurhistorische uitingen in onze stad verrijken. Het draagt bij aan de verblijfskwaliteit.

Argumenten

Uiterlijk op 31 december 2018 dient sprake te zijn van een onomkeerbare situatie
Door opdracht aan de stichting te geven wordt voldaan aan de verplichting.

De gemeente dient verantwoording af te leggen aan de provincie.
De stichting krijgt de middelen voor de sokkel zijnde € 100.000,- bevoorschot.
Voorwaarde is dat er binnen 6 maanden na de plaatsing een goedkeurende verklaring van
een accountant wordt overlegd.

Het moment van plaatsing van sokkel en standbeeld vindt plaats in overleg.
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De sokkel kan geplaatst worden wanneer het stadspark wordt heringericht. Dit vindt in

2020 plaats. De stichting wordt bij het proces om te komen tot de herinrichting van het
stadspark betrokken.

Er is uitstel gevraagd voor de plaatsing van standbeeld en sokkel.
De uiterste datum van gereedkoming van de projecten is door de provincie vastgesteld op
31 december 20L9. Voor de sokkel en het standbeeld is uitstel gevraagd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De investering van € 100.000,- is beschikbaar gesteld door de raad.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Het standbeeld is inmiddels gereed en zal tot plaatsing in het stadspark diverse steden
aan doen. Standbeeld en sokkel kunnen in de loop van 2020 definitief geplaatst worden

Com m u nicatie/ partici patie

De opdracht is verwoord in bijgaande opdrachtverstrekking.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Henk Creemers

Extern:

Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency: Frank Heijckers

Bijlagen:

Opd rachtverstrekking
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