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HET BETOOG Bestuurders blijven risico’s lopen met gemeenschapsgeld

Stel top Floriade aansprakelijk
door Thijs Coppus

A

fgelopen week meldden ingewijden aan deze krant dat
de Floriade een verlies van
negen miljoen euro heeft geleden. Door tegenvallende inkomsten is
er minder geld binnengekomen dan
verwacht. Als dit waar is, dan is dit een
gigantische blamage voor alle bestuurders die de afgelopen jaren riepen dat
de Floriade in Venlo ‘wel even zou worden geregeld’. Tegelijkertijd betekent
een verlies van negen miljoen euro een
mokerslag voor de gemeenten. Want
naast alle kosten die zijn gemaakt,
moet er dan ook nog eens negen miljoen euro worden opgehoest. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn
zouden persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld.
In de geschiedenis van de Floriade is er
nog maar een editie geweest die zonder
verlies is afgesloten. Toch zijn er telkens
weer de politici en bestuurders die vol
overmoed in dezelfde val trappen.
Want regio’s moeten ‘op de kaart’ worden gezet en de ‘spin-off’ is bij voorbaat al gigantisch. Zelfs op dit moment,
nu een enorm verlies dreigt, weten deze mensen alles wat krom is nog steeds
recht te praten.
Want laten we de cijfers er even bijne-

men. Alleen al de provincie Limburg
heeft al bijna 70 miljoen euro geïnvesteerd in de Floriade. Een deel van dit
geld zit in gebouwen zoals de Innovatoren en Villa Flora, maar ook in wegen, het cultureel programma en tentoonstellingen op het terrein. De afgelopen jaren is er bijna 70 euro per Limburger in de Floriade geïnvesteerd en
nog steeds zijn er bestuurders die het
lef hebben om een eventueel verlies
goed te praten. Natuurlijk klinkt het
achteraf mooi om over een spin-off
voor het bedrijfsleven te spreken, maar
het getuigt vooral van arrogantie. Want
niet het bedrijfsleven, maar de inwoners van Limburg betalen de rekening.
Afgelopen tien jaar hebben we keer op
keer gewaarschuwd voor een mogelijk
tekort. In zowel gemeenteraden als in
Provinciale Staten vonden we hier weinig gehoor voor. Want wie geen Floriadespeldje droeg telde niet meer mee en
de gemiddelde wethouder en gedeputeerde was haast wekelijks op de Floriade te vinden. Iedereen die in NoordLimburg bestuurlijk ook maar iets wilde betekenen, zette de roze Floriadebril
op en alles leek ineens een stuk
mooier.
Door deze houding was het haast onmogelijk om kritische kanttekeningen
te plaatsen bij de Floriade. Kritische vra-

gen werden stelselmatig omzeild of bleven onbeantwoord. Hierdoor konden
wethouders en de directie van de Floriade in het geheim hun gang gaan en
kwam het nieuws over een enorm tekort voor veel mensen totaal onverwacht.
Ik vrees dat het ijdele hoop is, maar bestuurlijk Limburg moet leren van de
Floriade. Men moet leren dat het geen
schande is om openheid te geven over
jaarcijfers, het salaris van de directie en
het aantal verkochte kaartjes. Men
moet zich realiseren dat een ‘spin-off’
voor het bedrijfsleven wel mooi klinkt,
maar het wel de vraag is of zo’n
‘spin-off’ 70 miljoen euro mag kosten.
Maar de belangrijkste les die de Limburgse bestuurders zouden moeten leren is dat ze niet moeten denken dat ze
zomaar alles kunnen maken en enorme risico’s kunnen nemen met gemeenschapsgeld. De enige manier om
dit te bereiken is om ze op de plek te raken waar ze het het meest voelen: hun
portemonnee. Met andere woorden:
stel ze persoonlijk aansprakelijk voor
het geleden verlies en ze zijn voortaan
een stuk voorzichtiger met gemeenschapsgeld.
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