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Onderwerp
Huis van Nicolaas

Voorstel

1.
2.
3.

Kennis te nemen van het projectplan voorde periode 2018 t/m 2022vande
Stichting Huis van Nicolaas ten behoeve van behoud van de activiteit Huis van
Nicolaas in Weeft.
Een subsidie 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.
Het bedrag van € 30.000,- ten laste brengen van het begrotingssaldo 2018.

Inleiding
Sinds 2001 wordt elk jaar het Huis van Nicolaas in Weert georganiseerd. Tot en met 2017
werd het Jacob van Horne museum ingericht als verblijfplaats van Sinterklaas en zijn
pieten. Ongeveer 250 vrijwilligers zorgen er samen voor dat kinderen de kans krijgen om
te zien hoe Sinterklaas in Weert logeert en zich samen met de pieten voorbereidt op
Pakjesavond. Met gemiddeld 9000 bezoekers per seizoen heeft het Huis van Nicolaas zich
inmiddels bewezen als evenement.
Vanwege de renovatie van het Jacob van Horne museum is het in 2018 niet mogelijk om
het Huis van Nicolaas in het museum te organiseren. Ook na de verbouwing van het
museum is het niet waarschijnlijk dat het Huis van Nicolaas aldaar kan worden
georganiseerd. Het nieuwe inhoudelijke concept bevat een thematische collectie in het
museum die in een vaste opstelling verdeeld wordt over twee gehele verdiepingen.
De organisatie van het Huis van Nicolaas heeft daarom de afgelopen tijd gezocht naar
geschikte alternatieve locaties. De stichting heeft de wens een locatie met een soortgelijke
sfeer en stijlte vinden als het Jacob van Horne museum. Daarnaast willen zij graag
vasthouden aan het unieke karakter van het Huis; kinderen kunnen in verschillende
kamers de Sint en zijn pieten bezoeken. Door de organisatie zijn diverse opties
onderzocht, zoals Cwartier, de Pooft van Limburg en voormalige bankgebouwen. Ook is de
optie om het evenement geheel in de publieke ruimte op te tu¡gen onderzocht.

Uiteindelijk is het Franciscushuis aan de Biest als locatie het meest geschikt bevonden. De
voormalige kerk op loopafstand van de binnenstad biedt als evenementenlocatie de
faciliteiten die nodig zijn om het evenement te organiseren. Om vast te kunnen houden
aan het bestaande conceptwordt de grote open ruimte van het Franciscushuis middels
een op maat gemaakt decor opgedeeld in allerlei kleine kamers.

Totaal aantal pagina's:
Pagina

5
1

Beoogd effect/doel
Het behouden van de activiteit'Huis van Nicolaas' in Weeft

Argumenten

1.

Het Sinterklaasfeest is immaterieel erfgoed.

Tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven, die verleden, heden en
toekomst met elkaar verbinden worden ook wel immaterieel erfgoed genoemd. Ze
bewegen mee met de mensen die ze vieren en ze bewegen mee met de tijd. Het
Sinterklaasfeest behoort tot immaterieel ertgoed. 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 Franciscushuis met een op maat 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 termrjn nog kan worden gefactlteerd. lJoor
een decor op maat te laten maken voor het Franciscr-lshuis 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 sfeer en uitstraling waar de organisatie naar op zoek is.

3.

Een eenmalige investering in het decor zorgt er voor dat het evenement

in Weert kan

blijven plaatsvinden
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oorspronkelijke concept in tact blijven. In elk geval wordt het concept de komende vijf
jaar uitgevoerd zoals ln het projectplan opgesteld. Na vijf jaarzou ereen heroverweging
over terugkeer naar de binnenstad kunnen plaatsvinden.

4.

De verbinding met de binnenstad en evenement blijft ook in het huidige plan bestaan

De organisatie grijpt de verhuizing naar een 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 en
BIZ ondernemers Weert na overeen passend uitgebreid programma in de binnenstad,
zodat de link met het centrum 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 voor de 17e keer georganiseerd. Gemiddeld bezoeken 8500 gasten per jaar het Huis
van Nicolaas. Dat aantal bestaat voor een groot deel uit pafticulieren. De organisatie heeft
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.
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Kanttekeningen en risico's
Na afloop van het Huis van Nicolaas in 2OI7 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 oveftuigen 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 gevolgen
Stichting Huis van Nicolaas is actief in het benaderen van sponsoren en het werven van
fondsen en subsidies. Hierdoor kan een groot deel van de inrichtingskosten worden
gedekt. Er resteeft nog een bedrag van €30.000,Eenmalige subsidie voor de inrichting
Het bedrag van €30.000,- komt ten laste van het begrotingssaldo 2018

Uitvoering/evaluatie
Stichting Huis van Nicolaas zorgtzelf voor de uitvoering van het plan. Door de uitgebreide
voorbereiding en de flexibiliteit van betrokken paftijen is het haalbaar om de eerste editie
in 2018 te laten plaatsvinden.
De organisatie kan in 2019 en 2O2O een aanvraag doen bij het evenementenbudget. Dit
onder voorbehoud van vaststelling van de begroting voor die jaren. Aan het begin van
2020 vind er een evaluatie plaats tussen de organisatie en de gemeente Weeft.
Com mu

n

icatie/ participatie

Wij informeren Stichting Huis van Nicolaas over uw besluit.
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Advies raadscommissie
Bijlagen

-

Projectplan en bijlages Huis van Nícolaas

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Bu

r en wethouders van W

secretaris,

de buroemeester.

G. Brinkman

A.A.M.M. Heiimans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De qriffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

A.A.M.M. Heiimans

