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COVID AANVRAAG FLORIADE 2022



Aanleiding
• Eind 2021 heeft gemeente Almere provincie Flevoland gevraagd 

steun uit te spreken voor de Floriade en een financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen voor onvoorziene extra kosten veroorzaakt 
door de COVID-pandemie. 



Gevolgen COVID-pandemie op Floriade:

• Extra kosten door stijgende prijzen materiaal en personeel
• Extra kosten door aanpassen kavels (alternatief inrichten), omdat 

deelnemers inzendingen hebben geannuleerd of afgeschaald
• Extra kosten om evenement COVID proof te maken
• Minder sponsor inkomsten door onzekerheid rondom de COVID 

pandemie. Europees bezien is sponsor markt met 23% gedaald

• Almere heeft een totale schade van ruim € 8,7 miljoen door de 
COVID pandemie over de periode november 2021 tot opening 
evenement



COVID aanvraag voldoet aan criteria

• Criteria 1 ‘Er is een directe link met COVID-19’: schade is terug te 
voeren als gevolg van de COVID-pandemie (hogere kosten en 
lagere inkomsten)

• Criteria 2 ‘De middelen dragen bij aan een brede welvaart’: Floriade 
biedt veel kansen voor Flevolandse ondernemers

• Criteria 3 ‘Ook de partners dragen bij’: de gemeenteraad van 
Almere heeft al meermaals extra budget beschikbaar gesteld, ook 
voor COVID gerelateerde schade

• Criteria 4 ‘Provinciale rol is van groot belang’: provincie heeft 
organiserende en faciliterende rol



Beschikbare middelen
• Twee fondsen provincie: corona noodfonds en corona 

maatregelen- en investeringspakket
• Op beide fondsen rusten geen claims meer
• Bij eventuele toekomstige claims door COVID dient via P&C-cyclus 

budget gealloceerd te worden
• Totaal beschikbaar € 2.285.000

• Conclusie: COVID aanvraag voldoet inhoudelijk aan gestelde 
provinciale criteria binnen de financiële kaders.



Gevraagd besluit aan PS:
De 9e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te 
stellen, inhoudende dat de onderuitputting van het 
provinciaal ‘corona noodfonds’ en het ‘corona maatregelen-
en investerings-pakket’ (totaalbedrag € 2.285.000) wordt 
onttrokken aan reserves, wordt opgenomen in de begroting 
en zal worden aangewend ten behoeve van een 
inkomensoverdracht aan gemeente Almere voor het afdekken 
van een deel van de financiële gevolgen van de COVID-19 
gerelateerde risico’s van de Floriade 2022.
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