
 
 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  05 

 
Onderwerp 
Krediet kunstwerk de Kiteflyers 

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
29 april 2015 12 mei 2015   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
De in Canada woonachtige, Goirlese kunstenaar, John Boxtel heeft de gemeente zijn kunstwerk de Kiteflyers 
cadeau gedaan. Hij vraagt echter wel aan de gemeente om de kosten van transport uit Canada en de plaatsing 
te betalen. Deze kosten kunnen betaald worden uit de reserve Verfraaiing gemeente.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
John Boxtel, een kunstenaar uit Canada die in Goirle is geboren, heeft onze gemeente zijn kunstwerk de 
Kiteflyers cadeau gedaan. B&W heeft in principe besloten om het kunstwerk te aanvaarden. Aangezien John 
Boxtel heeft aangegeven dat de gemeente de kosten voor transport en plaatsing moet betalen, heeft B&W 
onderzocht hoe hoog de kosten zullen zijn. Dat is inmiddels gebeurd. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de 
hiervoor bestemde reserve Verfraaiing gemeente. Hierover dient uw raad een besluit te nemen.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
John Boxtel is in 1930 in Goirle geboren. Hij is hier op school gegaan. Het kunstwerk de Kiteflyers is 
geïnspireerd door zijn herinneringen aan de vliegerwedstrijden die hier toen werden gehouden. In dat opzicht is 
het een echt Goirles kunstwerk en is het een bijzonder gulle gave van John Boxtel. John Boxtel is een 
internationaal bekend kunstenaar die op vele plaatsen heeft geëxposeerd en die in o.a. Nederland, 
Zwiterserland, Canada en de USA kunstwerken heeft staan. Hij is inmiddels 84 jaar oud en hij wil graag dat dit 
kunstwerk, dat hij tot zijn belangrijkste werken acht, hier in Goirle een goede plek krijgt.  
 
Het kunstwerk de Kiteflyers is een bronzen kunstwerk met een behoorlijke waarde. De locatie waar het goed 
tot zijn recht zal kunnen komen, ligt in Boschkens West aan de Surfplas. Aangezien de bouwwerkzaamheden 
hier nog moeten starten, kan het beeld tijdelijk worden geplaatst in de Fraterstuin.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Met John Boxtel is overleg gevoerd over het vervoer van het kunstwerk. Voor het transport uit Canada en het 
vervoer in Nederland zijn door ons verschillende offertes aangevraagd evenals voor de plaatsing in de 
Fraterstuin. Om te bewerkstelligen dat de kunstenaar hierbij aanwezig kan zijn, dient het kunstwerk voor eind 
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juli te worden geplaatst vanwege andere werkzaamheden van de kunstenaar in Canada. John Boxtel is in juni in 
Nederland.  
 
4. Wat mag het kosten? 
De kosten voor vervoer en plaatsing bedragen maximaal € 30.000,00. In dit bedrag is inbegrepen: 
transportkosten vanuit Canada via de haven van Antwerpen naar Goirle, de douanekosten, de plaatsingskosten, 
de verzekering, begeleidingskosten en eventuele onvoorziene kosten. De werkelijke kosten liggen daarmee wat 
lager dan de eerder ingeschatte kosten. Dit houdt verband met de lagere transportkosten per schip en het 
daadwerkelijk terug kunnen vorderen van de BTW kosten.  In de reserve Verfraaiing gemeente zit momenteel  
€ 130.000,00. De kosten voor de plaatsing in Boschkens kunnen te zijner tijd ten laste worden gebracht van 
de grondexploitatie Boschkens.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
n.v.t. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
N.v.t.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Gelet op bovenstaande (zie 3) dient uw raad op 12 mei 2015 hierover te besluiten. 
 
8. Voorstel 
Voorgesteld wordt, om het cadeau te kunnen aanvaarden, 
 de kosten voor vervoer en plaatsing van het beeld de Kiteflyers voor een bedrag van maximaal € 30.000,00 te 
dekken uit de reserve Verfraaiing gemeente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29-04-2015; 
 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

De kosten voor vervoer en plaatsing van het beeld de Kiteflyers voor een bedrag van maximaal € 30.000,00  
te dekken uit de reserve Verfraaiing gemeente.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12-05-2015. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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