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Geacht college, 
 
Provincie en de gemeenten in de regio Venlo organiseren samen in 2012 de Floriade waar de 
afgelopen jaren voor tientallen miljoenen euro's gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd. Het is voor de 
SP onduidelijk hoeveel de Floriade gaat kosten. Door de constructie waaronder de Floriade is opgezet 
ontbreekt het overzicht. De SP was geen voorstander van een Floriade maar nu die er komt moet ze 
een groot succes worden, immers drukt een negatief resultaat ook op de toekomstige begrotingen van 
de gemeente Venlo. Om die reden wil de SP-Venlo transparantie en helderheid over de geldstromen. 
 
De SP-fractie in Provinciale Staten heeft gisteren vragen gesteld over de kanttekeningen van een 
deelnemende gemeente, en over de openbaarheid van jaarrekeningen van de Regio Venlo Floriade 
2012 BV. Uit navraag bij de Floriade en de Statengriffie blijkt dat de jaarrekening 2010 van de 
Floriade niet openbaar is; verwezen werd naar de Kamer van Koophandel waar deze stukken niet 
beschikbaar waren.  
Het college van B&W van de gemeente Gennep zet diverse kanttekeningen bij de beloningsstructuur, 
personele bezetting en uitgaven van de Floriade, zo blijkt uit het openbaar collegebesluit (30-06-2011) 
ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van de Floriade (08-07-2011). Het is onduidelijk 
wat de Floriade BV met deze kritiek gedaan heeft. 
Uit het collegebesluit van de gemeente Gennep maken we op dat beide Floriadedirecteuren samen 
meer dan 500.000 euro salaris krijgen. Dit is fors hoger dan de Balkenendenorm (WOTP) terwijl in 
datzelfde collegebesluit staat dat de jaarrekening vermeld dat de Balkenendenorm wel is nageleefd! 
Ook wordt uit deze stukken duidelijk dat de directie een gezamenlijke bonus van 200.000 euro krijgt 
wanneer “bepaalde doelstellingen” worden gehaald maar welke blijft onduidelijk. Tot op heden weigert 
de Floriade het jaarverslag openbaar te maken.  
 
De Floriade is een risicovolle onderneming, de verwachting is dat het evenement quitte zal spelen. Bij 
eerdere edities bleek het afbreukrisico groot en bleven deelnemende gemeente zitten met een verlies.  
De betrokken gemeenten in Noord-Limburg staan garant voor het eventuele negatieve resultaat van 
de exploitatie. Geld overhouden aan dit evenement zou mooi zijn en dat kan beginnen door de 
uitgaven terug te dringen en salarissen te hanteren die in de (semi)publieke sector als normaal 
worden gezien. 
 
In antwoord op diverse vragen vanuit de gemeenteraad heeft het Venlose college van B&W steeds 
gezegd dat de Floriade een transparante bedrijfsvoering heeft en de raad zeggenschap houdt, dat 
gevraagde extra kredieten zoals voor marketing en representatie noodzakelijk waren.  
Met een blik op het Genneps collegebesluit, de niet-openbare werkwijze en uitgaven van de Floriade 
BV, en de informatie die omroep L1 boven water kreeg, twijfelen we of Floriade BV diverse kosten niet 
zelf had kunnen doen door beter op de uitgaven te letten en er normale beloningen op na te houden.  
De SP is verrast en verbaast, en wil nu echte transparantie en opheldering over de totale geldstroom. 
 
Al deze informatie leidt tot de volgende vragen:  
 

1. Waarom zijn de jaarrekeningen en jaarverslagen de Floriade niet openbaar? Bent u van 
mening dat de gemeenteraden op deze wijze wel gedegen haar controlerende en 
kaderstellende rol kunnen uitvoeren? 
 

2. Bent u met ons van mening, dat het vreemd is dat de jaarrekening en het jaarverslag van de 
Floriade geheim blijven, terwijl provincie en de gemeenten in Noord-Limburg tientallen 
miljoenen euro’s gemeenschapsgeld in dit project hebben gestoken? Zo nee, waarom niet? 
 

3. Bent u het met de SP eens dat de Floriade BV jaarlijks openbare verantwoording moet 
afleggen over de financiën? Bent u bereid dit in gang te zetten en de eerdere jaarrekeningen 
en begrotingen alsnog aan de gemeenteraad te laten toekomen? Zo nee, waarom niet? 



 
4. Welke bijdrage heeft de gemeente Venlo in totaliteit, uitgesplitst per boekjaar, exact aan de 

Floriade en de Regio Venlo Floriade 2012 BV besteedt? 
 

5. B&W van Gennep stelt dat 86% van alle overheidsbijdragen in 2010 is opgegaan aan 
personeels- en organisatiekosten. Bent u het eens met de kritiek zoals verwoordt in het 
collegebesluit van de gemeente Gennep, en dan voornamelijk over de vergoeding voor de 2 
managers (502.520 euro in 2010), niet-naleving van de Balkenendenorm, variabele bonussen 
bij onduidelijke doelstellingen (200.000 euro), hoge leaseautocontracten (100.000 euro), 
commissarissenbezoldiging (151.097 euro, 21.500 per persoon), met 12% toegenomen 
personeelskosten, en de met 42% toegenomen organisatiekosten? Zo nee, waarom niet? 

 
6. Bent u het met de SP eens dat de salarissen, vergoedingen en andere uitgaven belachelijk 

hoog en buitenproportioneel zijn? Zo nee, waarom niet? 
 

7. Wat heeft de gemeente Venlo in de aandeelhoudersvergadering(en) (AVA) van de Regio 
Venlo Floriade 2012 BV tot nu toe naar voren gebracht, met betrekking tot het aantal 
formatieplaatsen binnen de Floriade BV en de beloningsstructuur, en wat is daarmee gedaan?  

 
8. In het collegebesluit van de gemeente Gennep wordt gesproken over het nader in beeld 

brengen van alle risico's voor de Floriade. Bent u het eens met dit verzoek? Bent u bekend of 
deze risico's inmiddels in beeld zijn gebracht? Zo ja, bent u bereid dit met uw raad te delen? 
 

In het persbericht van de Floriade BV van gisteren wordt gesteld dat men niet aan de Balkenende-
norm hoeft te voldoen omdat de Floriade BV “niet werkt voor een (semi)overheidsinstelling”. Dit lijkt 
een arrogante uitspraak voor een BV die is ingesteld door provincie en betrokken gemeenten, en 
namens hen de Floriade gestalte dient te geven.  
De totale begroting van de Floriade bedraagt volgens het persbericht 89 miljoen euro, waarvan een 
derde uit overheidsgeld bestaat. De overige inkomsten a 60 miljoen euro zouden bestaan uit 
sponsoring, ticketverkoop en horeca. In 2012 zou dit misschien kunnen maar in de periode 2004-2011 
lijkt dit een onrealistische beredenering, en zou de Floriade BV grotendeels moeten draaien op 
overheidsfinanciering. 
 

9. Kunt u aangeven wat klopt van de beredenering en de bedragen zoals Floriade BV in haar 
persbericht stelt? Zo nee, waarom niet? 

 
Als de reactie van de Floriade BV juist is, dan zijn de overheden hun zeggenschap en controle kwijt 
geraakt. Dit terwijl gemeenteraad en Provinciale Staten besluiten nemen over extra subsidies en 
kredieten aan de Floriadeorganisatie, de Floriade onderdeel is van de portefeuille van wethouders en 
gedeputeerde, en Floriade BV voor vele miljoenen aan gemeenschapsgeld ontving.  
 

10. Heeft de overheid an sich, en hebt u in het bijzonder, nog controle over de Floriade? Zo ja, op 
welke manier en hoe vertaalt dit zich in kaderstelling en controle door de gemeenteraden? 
 

11. Wie is feitelijk eindverantwoordelijk voor het doen en laten van de Floriade BV? Bent u het met 
de SP eens dat de krediet- en subsidieverstrekkers (provincie en gemeenteraden) een 
absolute openheid van zaken moeten krijgen vanuit Floriade BV? Zo nee, waarom niet? 
 

 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Alexander Vervoort en Ton Heerschop 


