
 

 

 

 

 

 

 

VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN INTERPELLATIE  

I N D I E N E R  V O O R S T E L  R G - N U M M ER  D A T U M  P M  

 RG-50/2022  27 januari 2022 

 
Aan de voorzitter van de raad 

 
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen  

 
O N D E R W E R P  

Onjuiste informatieverschaffing  

liquiditeitsfaciliteit Floriade  

D O E L  V A N  D E  A G E N D E R I N G  

Bespreken of de wethouder Floriade nog langer het vertrouwen van de raad geniet nu naar mening van 

de PVV is aangetoond dat de raad bewust onjuist is geïnformeerd over de aanleiding en het doel van de 

liquiditeitsfaciliteit voor de Floriade BV.  

 

T O E L I C H T I N G  

Op 16 november 2021 is de gemeenteraad met een raadsbrief geïnformeerd over het collegebesluit om 

een liquiditeitsfaciliteit van € 10 miljoen aan de Floriade BV ter beschikking te stellen. Als reden 

daarvoor stelt de raadsbrief: 

 

“In de Algemene vergadering van Aandeelhouders Floriade van 23 september 2021 is door de Floriade BV de 

zorg uitgesproken dat in geval van calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen zij niet aan haar verplichtingen 

kan voldoen. De bestaande aansprakelijkheidsverzekering biedt slechts beperkte dekking en de Floriade BV 

beschikt niet over eigen vermogen. De verstrekking van de leningen door de gemeente aan de Floriade BV wordt 

enkel op basis van liquiditeitsprognoses verstrekt. Dat zou er niet alleen toe kunnen leiden dat de Floriade BV 

failliet gaat, maar ook dat gedupeerden in de kou blijven staan en dat de doorgang dan wel het welslagen van 

Floriade- evenement erdoor in gevaar komt.” 

 

In de raadsbrief wordt expliciet verwezen naar de AVA van 23 september 2021. De notulen van die 

vergadering zijn door de indiener na ontvangst van de raadsbrief opgevraagd, maar deze zijn geweigerd 

omdat de notulen nog niet waren vastgesteld. Onlangs is indiener in het bezit gekomen van het verslag 

van de betreffende AVA van de Floriade BV. Tot de stomme verbazing van indiener staat in dat verslag 

(alleen) iets totaal anders.  

 

 

Op donderdag 9 december 2021 heeft er op verzoek van de indiener een debat in de gemeenteraad 

plaatsgevonden naar aanleiding van het collegebesluit om de liquiditeitsfaciliteit ter beschikking te 

stellen. In dit debat heeft de wethouder Floriade aangegeven dat het “is begonnen met een vraag, een 

vraag over hoe is de bestuursaansprakelijkheid nou precies geregeld”. De voor deze interpellatie 

relevante passages uit dat debat zijn als bijlage aan dit interpellatieverzoek toegevoegd. De essentie komt 

evenwel naar voren uit de volgende, korte passage 

 

Toon van Dijk (PVV) [31:50] 

“Ik wilde toch heel duidelijk krijgen, want wat heeft bestuurdersaansprakelijkheid dan met de 

terbeschikkingstelling van die liquiditeitsfaciliteit te maken.” 
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Wethouder Jan Hoek [31:55]  

“Geen moer” 

   

Het verslag van de AVA van 23 september doet vermoeden dat in tegenstelling tot de stellige bewering 

van de wethouder de liquiditeitsfaciliteit alles te maken heeft met de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit 

beeld wordt bevestigd door nadere informatie die door indiener is opgevraagd.  

 

Die potentiële bestuurdersaansprakelijkheid is de directe aanleiding van de liquiditeitsfaciliteit. Een 

verzekering of een garantstelling door de gemeente daarvoor is door directeur Bakker expliciet tot 

voorwaarde voor acceptatie van zijn benoeming tot directeur van de Floriade BV gemaakt. Over deze 

voorwaarde is de raad niet door het college geïnformeerd, noch in de raadsbrief van 23 april 2021 over 

de benoeming van de heer Bakker, noch in de raadsbrief en het debat over de liquiditeitsfaciliteit.  

 

Uit de opgevraagde informatie wordt onmiskenbaar duidelijk dat de liquiditeitsfaciliteit uitsluitend is 

verstrekt om de heer Bakker “comfort” te bieden en het risico dat hij als bestuurder aansprakelijk wordt 

gehouden voor claims tegen de BV te verminderen. In een mail van Financiën aan wethouders Hoek en 

Lindenbergh van 29 september 2021 wordt de liquiditeitsfaciliteit voorgesteld als oplossing voor het 

aansprakelijkheids/vrijwaringsvraagstuk: “In de AVA is besproken dat de belangrijkste zorg van Hans 

Bakker is dat de BV niet in staat is in geval van calamiteiten aan haar verplichtingen te voldoen. 

Daardoor zouden schuldeisers zich tot de bestuurder kunnen wenden om genoegdoening te krijgen.” Uit 

deze mail blijkt ook dat het geen toeval is dat de hoogte van de liquiditeitsfaciliteit exact de door Bakker 

als voorwaarde gestelde €10 miljoen bedraagt.  

 

Vast staat voor de PVV dat de wethouder de raad onjuist heeft geïnformeerd waar het gaat om de 

aanleiding voor het verstrekken van de liquiditeitsfaciliteit. De wethouder heeft de 

bestuurdersaansprakelijkheid wel genoemd, maar heeft omstandig omzeild het directe verband te 

verklaren en dit zelfs in niet mis te verstane bewoordingen ontkend.  

 

Vast staat ook dat de wethouder de raad onvolledig heeft geïnformeerd over de aanstelling van de heer 

Bakker als directeur van de Floriade BV. Op geen enkel moment is de raad immers geïnformeerd dat die 

aanstelling voorwaardelijk was en afhankelijk was gesteld van een aanvullende dekking van € 10 miljoen 

voor het geval Bakker als bestuurder aansprakelijk zou worden gesteld voor vorderingen op de BV.  

 

Daarnaast blijkt uit de stukken dat een ambtelijk advies dat de liquiditeitsfaciliteit onder het budgetrecht 

van de raad valt terzijde is geschoven. De PVV herkent hierin een patroon van bewust in onwetendheid 

laten en niet, tenzij onvermijdelijk, betrekken van de raad, dat exemplarisch is voor het gebrek aan 

transparantie in het Floriade dossier. De indiener brengt in herinnering dat de raad in 2018 hierover 

reeds een motie van treurnis heeft aangenomen en zich heeft uitgesproken over het belang aan 

transparantie aangaande de Floriade.  

 

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 

 

1. Houdt u staande dat de liquiditeitsfaciliteit ‘geen moer’ te maken heeft met de door de heer 

Bakker gestelde voorwaarde dat er minimaal 10 miljoen euro dekking verleend zou worden voor 

bestuurdersaansprakelijkheid? 

2. Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd over de voorwaardelijke acceptatie van de 

directeursfunctie door de heer Bakker? 

3. Waarom is pas op 25 januari 2022 een brief gezonden aan de BV over het collegebesluit 

aangaande de liquiditeitsfaciliteit? Heeft het college van de zijde van de heer Bakker een 

bevestiging ontvangen dat hiermee aan de voorwaarde gesteld bij zijn benoeming afdoende is 

voldaan? 

4. In de brief van 25 januari aan de BV wordt met geen woord gerept over 

bestuurdersaansprakelijkheid terwijl bestuurdersaansprakelijkheid aantoonbaar de aanleiding 

was voor het ter beschikking stellen van de liquiditeitsfaciliteit. In de overgelegde 

correspondentie wordt uitgebreid gediscussieerd over een vrijwaringsovereenkomst, compleet 

met tekstvoorstellen en conceptversies. Is er een vrijwaringsovereenkomst gesloten die een 

relatie heeft tot de liquiditeitsfaciliteit?  

5. Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd over het aanvankelijke ambtelijk advies inhoudende 

dat het ter beschikking stellen van de liquiditeitsfaciliteit wel aan het budgetrecht van de raad 

raakt en waarom heeft u dat advies terzijde gelegd? 

6. Welke conclusie verbindt u aan de wijze waarop u de raad informatie heeft onthouden?  
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O N D E R T E K E N I N G  E N  N A A M  

 

Toon van Dijk (PVV)  

 

Interpellatie: vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat 

op de agenda. Artikel 155 lid 2 Gemeentewet. 

 

 


