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Voorstel

1.

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
1.1. Kennis te nemen van het projectplan Huis van Nicolaas 2018 t/m 2022 door
Stichting Huis van Nicolaas voor het behoud van de activiteit in Weert.
1.2. Een krediet van € 30.000,- beschikbaar stellen voor de inrichting van het
Franciscushuis, uit te voeren conform het projectplan en een door het college af
te geven su bsidiebeschikking.
1.3. De kapitaallasten bedragen € 9.750,- en worden ten laste gebracht van
o n voo rzi en e I a ste n structu reel.
1.4. Voor het jaar 2018 een subsidie verlenen en directvaststellen van € 5.000,- voor
de uitvoering van de activiteit Huis van Nicolaas conform bijgaande
conceptbeschikking.
1.5. Voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 een bedrag van € 5.000,- per jaar in de
begroting opnemen voor een subsidie ten behoeve van de uitvoering activiteit
Huis van Nicolaas.

2.

Akkoord gaan met financiering van de subsidie voor het jaar 2018 ad € 5.000,- uit het
evenementenbudget voor de uitvoering van de activiteit Huis van Nicolaas.

Inleiding
Van 2001 t/m2OL7 richtte de Stichting Huis van Nicolaas hetlacob van Horne museum
jaarlijks in als verblijfplaats van de goedheiligman en zijn gevolg. Gemiddeld 9000
bezoekers perseizoen bezochten het Huis van Nicolaas aan de Markt in Weert. Met het
oog op de renovatie van het museum is de huisvesting van de activiteit in 2018 niet meer
mogelijk en voor de toekomst onzeker. De stichting heeft diverse optionele locaties
onderzocht en komt tot de conclusie dat het Huis van Nicolaas vanaf november 2018 het
beste tot haar recht komt in het Franciscushuis in Weert. De organisatie laat een nieuw
decor ontwikkelen waardoor het concept van kleine themakamers behouden kan worden.
Weert,
23 juli 2018
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Een uitgebreide toelichting is te lezen in bijhorend raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel
Het behouden van de activiteit'Huis van Nicolaas' in Weeft, in elk geval voor de jaren
2018 tlm 2022.

Argumenten

1.

Het Sinterklaasfeest is immaterieel effgoed

Tradities clie van generatie op generatie worden doorgegeven, die verleden, heden en
toekomst met elkaar verbinden worden ook wel immaterieel erfgoerJ gertoenrd. Ze
bewegen mee met de mensen die ze vieren en ze bewegen mee met de tijd. Het
Sinterklaasfeest behoorttot immaterieel erfgoed. De organisatie van het Huis van Nicolaas
in Weert draagt bij aan het behoud van het immaterieel erfgoed'

2.

Het organiseren van het evenement in het Franciscusltuis lllef een op ntaat gemaakt
decor is de best passende oplossing voor het huisvesten van Huis van Nicolaas.

Stichting Huis van Nicolaas heeft diverse alternatieve opties onderzocht. De meeste
locaties zijn niet geschikt vanwege de oppervlakte, de vaste inrichting of omdat er geen
zekerheid is dat het evenement op de lange termijn nog kan worden gcfaciliteerd. Door
een decor op maat te laten maken voor het Franciscushuis creëert de organisatie een
structurele en in principe locatie onafhankelijke oplossing. De stichting geeft aan de
komende vijf jaar op deze manier het Huis van Nicolaas te willen organiseren. Het
Franciscushuis is momenteel ingericht als evenementenlocatie, maar heeft bovendien ook
de sfee¡- en uitstraling waai" de organisatie naar cp zcek is.

3.

Een eenmalige investering in het decor zorgt er voor dat het evenement de komende
vijf jaar in Weert kan plaatsvinden

Door een eenmalige investering ten aanzien van de inrichting te doen kan het
oorspronkelijke concept in tact blijven. In elk gevalwordt het concept de komende vijf
jaar uitgevoerd zoals in het projectplan opgesteld. Na vijf jaar zou er een heroverweging
over terugkeer naar de binnenstad kunnen plaatsvinden.

4.

De verbinding met de binnenstad bl¡jft ook in het huidige projectplan bestaan

De organisatie grijpt de verhuizing naareen andere locatie aan om het plan te
optimaliseren. Het Franciscushuis biedt namelijk de mogelijkheid om de bezoekers voor
een langere tijd te laten verblijven, daarbij is er zowel aan de kinderen als de ouders
gedacht. Kinderen kunnen in het nieuwe concept gemakkelijker zelfstandig de diverse
kamers bezoeken. Daarnaast denkt de organisatie samen met centrummanagement na
over ccn passcnd uitgebreid programma in de binnenstad, zodat de link met het centrt.¡m
blijft bestaan.

5.

Het Huis van Nicolaas is een evenement met een bovenlokale uitstraling.

Het Huis van Nicolaas is inmiddels een bekend begrip in Weert. Het evenement wordt in
2018 voorde 17e keergeorganiseerd. Gemiddeld bezoeken 9000 gasten per jaar het Huis
van Nicolaas. Dat aantal bestaat voor een groot deel uit particulieren. De organisatie heeft
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goede contacten met het basisonderwijs. Gemiddeld 2000 leerlingen per jaar komen naar

het huis om Sinterklaas te ontmoeten.
Tal van steden en dorpen organiseren de intocht van Sinterklaas. Binnen de regio heeft
Weert echter een uniek evenement in handen. In de nabije omgeving zijn er geen plekken
waar je de goedheiligman en zijn gevolg kunt bezoeken in zijn verblijfplaats.

Kanttekeningen en risico's
Na afloop van het Huis van Nicolaas in 2OL7 is de organisatie direct aan de slag gegaan
met het opzetten van een nieuw plan en de zoektocht naar een nieuwe locatie. Het
vormen van het plan, het vinden van geschikte partijen en het opnieuw overtuigen van
betrokkenen heeft enkele maanden geduurd. De tijdsdruk voor het realiseren van het plan
is inmiddels toegenomen. Toch hebben betrokken partijen aangegeven dat het realistisch
is om het plan voor november 2018 uit te voeren.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Stichting Huis van Nicolaas is actief in het benaderen van sponsoren en het werven van
fondsen en subsidies. Hierdoor kunnen zij een groot deel van de exploitatiebegroting
dekken. Ook de incidentele subsidie wordt gedeeltelijk bekostigd met externe middelen
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Voor de inrichting van het Franciscushuis een krediet van € 30.000,- beschikbaar
stellen. Op basis van de looptijd van de bijdrage wordt het bedrag in vijf jaar
afgeschreven.

De kapitaallasten bedragen € 9.750,-- en worden ten laste gebracht van onvoorziene
lasten structureel.

Subsidiebijdrage ten behoeve van de exploitatie
De structurele bijdrage ad € 5.000,- per jaar in de exploitatie voor de jaren 2018 t/m
2022 kan als volgt worden gedekt:
. Als dekking wordt voorgesteld het bedrag ad € 5.000,- voor het jaar 2018 ten laste te
brengen van de evenementensubsidies (grootboeknummer 5601002, kostencategorie
6425L15). Na de directe subsidievaststelling aan de Stichting Huis van Nicolaas en
rekening houdend met toekenning van nog in behandeling zijnde aanvragen, resteert
er een bedrag van € 5.000,- in dit budget c.q. ruimte voordat het voor het jaar 2018
geldende subsidieplafond is bereikt.
. Voor de jaren 2Ot9 t/m 2022 een bijdrage van € 5.000,- opnemen in de
(meerjaren )begroting 2019 t/ m 2022.

Uitvoering/evaluatie
Stichting Huis van Nicolaas zorgtzelf voor de uitvoering van het plan. Door de uitgebreide
voorbereiding en de flexibiliteit van betrokken partijen is het haalbaar om de eerste editie
in 2018 te laten plaatsvinden. De organisatie zegt toe het plan de komende vijf jaar op
deze manierte organiseren. Aan het begin van2O2L bekijkt Stichting Huis van Nicolaas in
overleg met de gemeente Weert de mogelijkheden voor organisatie van de activiteit na
2022.
Com m

un

icatie/ participatie

Wij informeren Stichting Huis van Nicolaas het besluit van de raad.

Overleg gevoerd met

Pagina

3

Intern:
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M.L. Rosbergen, juridisch adviseur
L. Koppen, financieel adv¡seur
H. Jansen, afdelingshoofd OCSW
R. Deneer, coördinator subsid¡es

Extern:
a

S. Bus, voozitter Stichting Huis van Nicolaas

Bijlagen:
a

Projectplan en bijlages Huis van Nicolaas 2OL8-2022 Franciscushuis Weert

a

Concept beschikking
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