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Verzoek Floriade Expo organisatie voor een extra bijdrage voor de
tijdelijke inrichting van het Floriade terrein
Geachte raad,

Datum

Op dinsdag 30 maart 2021 is de gemeente door de directie van de Floriade Almere
2022 BV (Floriade BV) geïnformeerd over een kostenraming voor de tijdelijke
inrichting van het Expo-terrein van 22 miljoen euro. Voor de tijdelijke inrichting is
7 miljoen euro in de businesscase gereserveerd. Hierdoor zou een fors tekort
ontstaan. Wij zijn geschrokken van deze informatie en hebben hierover op
donderdag 1 april 2021 een eerste overleg gevoerd met de Raad van
Commissarissen van de Floriade BV. De Raad van Commissarissen bleek op
dezelfde dag te zijn geïnformeerd als de gemeente.
Op vrijdag 2 april 2021 heeft een overleg tussen onze gemeentelijke organisatie en
de directie van de Floriade BV plaatsgevonden om te begrijpen hoe de kostenraming
door de Floriade BV tot stand is gekomen. Op maandag 5 april 2021 hebben wij een
vervolggesprek met de Raad van Commissarissen gehad. Wij hebben hun gevraagd
om beter uit te leggen waar dit geld voor nodig is en welke keuzes hierin nog zijn te
maken. Daarnaast willen wij weten wanneer (delen van) deze informatie binnen de
Floriade BV bekend waren en wat met die informatie is gedaan. Ook willen wij
weten of vergelijkbare problemen kunnen spelen bij andere onderdelen in de
begroting. Daarnaast hebben wij de Floriade BV gevraagd of deze situatie aanleiding
geeft om maatregelen te nemen in de organisatie.
Wij voelen ons overvallen door het nieuws van de Floriade BV en zijn daarover
buitengewoon ontstemd. Op dit moment hebben wij op veel vragen nog geen
antwoord gekregen. Wij kunnen uw raad daardoor ook nog geen volledig beeld
geven. Wij vinden het echter belangrijk om uw raad snel te informeren en doen dat
met deze brief. De komende weken gebruikt de Floriade BV voor haar onderzoek en
uitleg. Wij zullen vanuit de gemeente hier scherp op meekijken. Wanneer er
inderdaad extra geld noodzakelijk is, zullen wij uw raad hierover een beslissing
vragen door middel van een raadsvoorstel. Wij willen dit zo snel als mogelijk doen,
maar wij willen u ook een volledig beeld kunnen geven. Wij willen graag op de kortst
mogelijke termijn, bij voorkeur vanavond, hierover met u in gesprek.
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