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MKB-Samenwerkingsagenda 2018-2019

Advies
1 . Vast te stellen de MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019. Dit betreft de geactualiseerde
samenwerkingsagenda tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies,
Interprovinciaal Overleg, MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers van de Topsectoren.
2. Gedeputeerde Bom-Lemstra te machtigen om namens Gedeputeerde Staten de MKBSamenwerkingsagenda 2018-2019 te ondertekenen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de MKBSamenwerkingsagenda 2018-2019.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening en wonen, Economie en
innovatie, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst
‘MKB-Samenwerkingsagenda 2018-2019’ inzake continuering en actualisatie van de
bestaande samenwerkingsafspraken ter ondersteuning van het innovatieve MKB met het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Provincies, Interprovinciaal Overleg
(IPO), MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers van de Topsectoren namens de
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
- MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019
- Machtiging CdK inzake ondertekening MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019
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Toelichting voor het College

De MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019 betreft een continuering en actualisatie van de
bestaande samenwerkingsafspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK), provincies, Interprovinciaal Overleg (IPO), MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers
van de Topsectoren.
De MKB-samenwerkingsagenda is opgesteld om de ondersteuning van het innovatieve MKB te
versterken door samenhang en synergie te realiseren tussen bestaande nationale en regionale
instrumenten voor het innovatieve MKB. Dit zorgt ervoor dat de ondersteuning aan het MKB
transparanter en toegankelijker wordt gemaakt en kansrijke innovaties of bedrijven sneller kunnen
doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau. De hoofdlijnen van de eerdere
samenwerkingsagenda blijven overeind, waaraan een aantal nieuwe instrumenten worden
toegevoegd.
De MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019 schetst de maatschappelijke uitdagingen waar
partijen vanuit een gezamenlijke krachtenbundeling aan werken en de belangrijke rol voor het
innovatieve MKB die daarbij nodig is om innovatieve oplossingen en nieuwe economische kansen
te creëren. In de samenwerkingsagenda wordt hiervoor een samenhangende aanpak van
maatregelen beschreven op de thema’s innoveren, starten en valoriseren, digitaliseren,
onderwijs/arbeidsmarkt, MKB-dienstverlening, internationaliseren en financieren.
Met ondertekening van de samenwerkingsagenda spreken het ministerie van EZK, provincies,
IPO, MKB-Nederland en MKB-leden van de Topsectoren af om gezamenlijke inspanningen te
verrichten voor de uitvoering van een aantal onderwerpen rond innovatie en groei van het
innovatieve MKB. Met deze afspraken willen de genoemde partijen, binnen hun mogelijkheden,
een bijdrage leveren aan de gezamenlijke opgave om het innovatieve MKB te ondersteunen bij
het vernieuwen en versterken van de economie.
Financieel en fiscaal kader
Uit de MKB-samenwerkingsagenda vloeien geen nieuwe financiële verplichtingen voor de
provincie voort. De afspraken over de gezamenlijke inzet van financiële middelen hebben
uitsluitend betrekking op 2018 en betreffen reeds gemaakte afspraken tussen het ministerie van
EZK en provincies of zijn een uitnodiging met bijbehorend budget van rijkszijde aan provincies om
samen te werken waarbij iedere provincie zelf kan kiezen of men hieraan wil meedoen.
Ondertekening van de MKB-Samenwerkingsagenda verplicht hiertoe niet. De desbetreffende
afspraken over de inzet van financiële middelen en rijksbijdragen zijn in de Begroting 2018 en
Kadernota 2019 verwerkt. De afspraken hebben betrekking op Programma 3 ‘Aantrekkelijk en
Concurrerend’, Doel 3.1. ‘Een groeiende, duurzame en innovatieve economie’.
Juridisch kader
De ondertekening van de MKB-samenwerkingsagenda brengt geen juridische gevolgen met zich
mee. Het besluit betreft de ondertekening van een samenwerkingsagenda met dynamisch
karakter. De samenwerkingsagenda heeft niet de juridische status van een convenant of een
contract. Zodoende is er geen sprake van bepalingen rond looptijd en ontbindende voorwaarden.
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Ondertekenende partijen gaan een inspanningsverplichting aan ter realisatie van de gemaakte
afspraken.
De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176
Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven
machtiging wordt mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening en wonen,
Economie en innovatie, Luchtvaart en Grondzaken, gemachtigd om de overeenkomst ‘MKBSamenwerkingsagenda 2018-2019’ met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK),
Provincies, Interprovinciaal Overleg (IPO), MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers van de
Topsectoren namens de provincie te ondertekenen.

2 Proces
Eind 2014 hebben het ministerie van Economische Zaken, provincies, Interprovinciaal Overleg
IPO, MKB-Nederland en MKB-vertegenwoordigers van de Topsectoren een MKBsamenwerkingsagenda opgesteld. In 2015 is door de partijen eensgezind uitvoering gegeven aan
de afspraken in de agenda en is besloten de samenwerking voort te zetten, met de formulering
van een MKB-samenwerkingsagenda 2016-2017. Vanwege het nieuwe regeerakkoord en het
verlopen van de termijn van de bestaande MKB-samenwerkingsagenda heeft de IPO Bestuurlijke
Adviescommissie Regionale Economie in de vergadering van 20 december 2017 opdracht
gegeven voor het continueren van de samenwerking en actualiseren van de MKBsamenwerkingsagenda. Derhalve is de bestaande samenwerkingsagenda 2016-2017
geactualiseerd in een samenwerkingsagenda voor 2018-2019.
Vervolgproces
Na besluitvorming in de verschillende colleges van Gedeputeerde Staten wordt de MKBsamenwerkingsagenda op 15 juni a.s. in de Ministerraad besproken. GS zal tijdens de
vergadering worden verzocht gedeputeerde Bom-Lemstra te machtigen tekstuele wijzigingen in
de samenwerkingsagenda door te voeren, indien bespreking in de Ministerraad er eventueel toe
leidt dat aanpassing van de MKB-samenwerkingsagenda wenselijk is.
Gedeputeerde Bom-Lemstra zal de samenwerkingsagenda namens de provincie Zuid-Holland
ondertekenen, met staatssecretaris Keizer en de bestuurlijk vertegenwoordigers van de andere
provincies als startschot voor de hernieuwde samenwerking. De komende tijd gaan het ministerie
van EZK en provincies (gezamenlijk) aan de slag met de uitvoering van de diverse afsrpaken uit
de samenwerkingsagenda.

3 Communicatiestrategie
In juni zal de MKB-samenwerkingsagenda symbolisch ondertekend worden door de betrokken
partijen. Het ministerie van EZK en het IPO stellen een persbericht op. De provincie zal dat via de
eigen kanalen onder de aandacht brengen.
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