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1. Het college besluit de schenking van en beeld van de nieuwe koning c.a. te aanvaarden; 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 
3. Het besluit via een persbericht en publicatie op het BIS openbaar te maken, nadat definitieve 

afspraken met betrokkenen zijn gemaakt; 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de gemeenteraad. 
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DOEL: Besluiten 
Het college is het bevoegd gezag voor het aanvaarden van een schenking. 
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Onderwerp: aanvaarding schenking beeld raadzaal  
Reg. Nummer: 2013/164058 
 
1. Inleiding 
In de vergadering van 28 februari heeft de raad een motie aangenomen om een 
beeld van de nieuwe koning in de raadzaal te realiseren,  via een prijsvraag en 
crowdfunding . 
Onmiddellijk na de berichtgeving in het HD heeft mevrouw Ellen Wolff, beeldend 
kunstenares te Heemstede en actief in de Haarlemse kunstwereld, aangeboden een 
beeld te maken en alleen de materiaalkosten van 3.000.- vergoed te willen hebben. 
Inmiddels heeft Smithuijsen advocaten, stadsadvocaat,  zich bereid verklaard om 
deze kosten voor hun rekening te nemen.  
Op 25 april heeft de commissie Bestuur aangegeven geen bezwaar te hebben om 
langs deze weg te voorzien in een nieuw beeld en af te zien van een prijsvraag.  
Het Haarlemse bedrijf  studio Evelien is bereid om de sokkel te leveren. 
Op grond van de Gemeentewet zijn B en W bevoegd een schenking te aanvaarden. 
 
2. Besluitpunten college 
1. de schenking van een beeld van de nieuwe koning c.a. te aanvaarden; 
 
3. Beoogd resultaat 
Een mooie beeltenis van de nieuwe koning in de raadzaal. 
 
4. Argumenten 
Doel van de motie was om met zo min mogelijk beslag op de gemeentebegroting 
een beeltenis van de nieuwe koning in de raadzaal te realiseren.  
Langs deze weg wordt dit doel op een vlotte manier gerealiseerd. Aan de 
organisatie van een prijsvraag zijn aanmerkelijk meer kosten(en tijd) verbonden 
(zowel de prijs zelf als de organisatie ervan). 
 
5. Kanttekeningen 
Voor andere kunstenaars kan het een teleurstelling zijn dat de prijsvraag niet 
doorgaat. 
 
6. Uitvoering 
- Het is de bedoeling om het beeld te presenteren bij de raadsvergadering van 

4 september; 
- Op basis van dit B en W besluit nadere afspraken te maken met de 

betrokkenen. Vervolgens dit B en W besluit via een persbericht  en 
publicatie op het BIS bekend te maken, nadat de afspraken definitief zijn; 

- de raad over het B en W besluit te informeren. 
 
7. Bijlagen 
Geen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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