
OVEREENKOMST

Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Partijen:

1. Stichting ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, KvK-nummer

68009860, gevestigd Kruispeetweg 17 te 6006 SX Weert, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer F.J. Heijckers (voorzitter), hierna te noemen

'Stichting';

2. A. Publiekrechtetijk rechtspersoon Gemeente Weert, KvK-nummer

50320408,

gevestigd Withelminasingel 101 te 6001 GS Weert, rechtsgeldig
vertegenwoordigd

door de heerA.A.M.M. Heijmans, burgemeester,

B. Burgemeester en wethouders van Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd

door de

secretaris en de burgemeester,

hierna te noemen 'Gemeente';

Overwegende dat:

- ln het jaar 1568 Phitips de Montmorency, graaf van Horne, op de Markt te
Brussel op last van het Spaans gezag werd terechtgestetd;

- De Stichting en de Gemeente de persoon Phitips de Montmorency 450 jaar
later wensen te gedenken door het oprichten van een standbeeld te Weert;

- De Stichting aan Jos Dirix Scutptures te Neer de opdracht heeft gegeven tot
het vervaardigen van een kunstwerk in Weert in de vorm van een

ruiterstandbeetd van Phitips de Montmorency;

- Het te vervaardigen standbeeld als volgt wordt gekenmerkt:

Titet: Ruiterstandbeetd Phitips de Montmorency

Auteur: Jos Dirix Sculptures

Kenmerken: levensgroot ruiterstandbeetd in brons; hoogte 2,60 meter;

gewicht circa 1000 kg, een en ander zoats partijen op basis van

een model zijn overeengekomen



Oplage: één (uniekheidsgarantie);

De Gemeente medewerking wenst te verlenen aan de totstandkoming van

het ruiterstandbeetd en toestemming wenst te verlenen voor de ptaatsing

van het kunstwerk in de openbare ruimte;

Ter bekostiging van een deel van het kunstwerk zijn de Stichting en Jos Dirix

Scu lptures overeengekomen dat laatstgenoemde maxi maal vijfenvi j fi g

schets-ontwerpen van het ruiterstandbeetd zal vervaardigen.

Komen als volgt overeen:

1. Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad voorstelten om een

bedrag van € 50.000,-- in de kosten van de vervaardiging van het

ruiterstandbeetd voor rekening van de gemeente Weert te nemen.

2. De Stichting zat zich inspannen om ten behoeve van de financiering van de

resterende kosten, groot circa € 100.000,--, gelden te verwerven door het

aanspreken van fondsen, het verwerven van giften en de verkoop van

schetsontwerpen van het kunstwerk.

Een financiëte garantstetting is inmiddels ontvangen van een particutier

persoon.

3. De Gemeente geeft privaatrechtetijke toestemming aan de Stichting voor de

plaatsing van het ruiterstandbeetd Phitips de Montmorency op een in onderling

overteg te bepalen ptaats in het openbare gebied in Weert.

4. De Gemeente en de Stichting nemen de inspanningsverptichting op zich er voor

zorg te dragen dat het ruiterstandbeetd uitertijk 31 december 7019 in Weert is

geptaatst.

5. De Stichting zat at haar rechten en ptichten uit de met 'Jos Dirix Sculptures'

gesloten overeenkomst' OPDRACHTVERSTREKKI NG Ruiterstand beetd Phi tips de

Montmorency' van april 2018 alsmede at haar rechten en plichten met

betrekking tot genoemd Ruiterstandbeetd Phitips van Montmorency en de

schetsontwerpen overdragen aan de Gemeente per het moment van definitieve

ptaatsing en aanvaarding door de Gemeente van het kunstwerk in Weert.
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