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Onderwerp

Intentieverklaring oprichting mkb-werkplaats

 
Advies

1. In te stemmen met de verlening van een financiële bijdrage aan de MKB-werkplaats
onder voorwaarde dat het ministerie van EZK positief besluit over de ingediende
subsidieaanvraag en de aanvraag voor een mkb-werkplaats voldoet aan de gestelde
subsidie-eisen in subsidieregeling deelakkoorden Human Capital.

2. Vast te stellen de brief aan de Haagse Hogeschool inzake Intentieverklaring oprichting
mkb-werkplaats.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Intentieverklaring oprichting mkb-
werkplaats.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief inzake ‘Intentieverklaring oprichting mkb-werkplaats’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 mei 2020 19 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) middelen beschikbaar

gesteld voor de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen, via de subsidieregeling mkb-

werkplaatsen. Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting

van een mkb-werkplaats. In een mkb-werkplaats leren en oefenen MBO en HBO studenten

praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Tegelijk helpt het mkb'ers

met het maken van een digitaliseringsslag. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer

digitaliseert.

 

De Haagse Hogeschool is voornemens om in samenwerking met de gemeenten Delft, Den Haag

en Zoetermeer een aanvraag voor een mkb-werkplaats bij het ministerie van EZK in te dienen.

Voor de oprichting van deze mkb-werkplaats is de provincie Zuid-Holland verzocht om een

financiële bijdrage ad. € 75.000,- p.j. voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De bijdrage van de

provincie Zuid-Holland is noodzakelijk voor de oprichting van mkb-werkplaats en een

voorwaarde voor toekenning van de subsidie door het ministerie van EZK, conform de door het

ministerie gestelde subsidievoorwaarden. 

 

De oprichting van mkb-werkplaatsen sluit aan bij de ambities die de provincie Zuid-Holland heeft

op het gebied van digitalisering en ondersteuning van het mkb. In de Begroting 2020 zijn dan ook

middelen gereserveerd om dergelijke werkplaatsen te ondersteunen. De beoordeling van het

project zal vervolgens plaatsvinden via een reguliere subsidieprocedure binnen de

subsidieregeling deelakkoorden Human Capital. Voor tijdige indiening van de subsidieaanvraag

bij het ministerie van EZK is echter al eerder een intentieverklaring van de beoogde financiers

(waaronder de provincie Zuid-Holland) noodzakelijk. Derhalve is bijgevoegde brief opgesteld

waarmee wij de aanvrager informeren dat de provincie Zuid-Holland de intentie heeft om een

financiële bijdrage te verlenen. Voorwaarden daarbij zijn dat het ministerie van EZK positief

besluit over de ingediende subsidieaanvraag. Tevens moet de aanvraag voor een mkb-

werkplaats uiteraard voldoen aan de gestelde subsidie-eisen in subsidieregeling deelakkoorden

Human Capital. 

 

Financieel en fiscaal kader

De intentieverklaring betreft een inspanningsverplichting van de provincie om de

subsidieaanvraag in behandeling te nemen. De intentieverklaring heeft geen financieel

afdwingbare gevolgen.

In de Begroting 2020 is binnen Ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid-Holland’ € 0,5 mln.

gereserveerd voor ‘ondersteuning breed mkb’. Deze middelen worden o.a. aangewend om deze

mkb-werkplaats ad. € 75.000,- p.j. voor de jaren 2020, 2021 en 2022 te ondersteunen. De

beoordeling en verlening van deze subsidieaanvraag zal verlopen via de subsidieregeling

deelakkoorden Human Capital. Na beschikking van de subsidieaanvraag is het volgende

financieel kader van toepassing:

Totaalbedrag excl. B.T.W: € 225.000,-

Programma: Een concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico's: De bijdrage van de provincie Zuid-Holland is onder voorbehoud van de

bijdrage van het ministerie van EZK en de gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer.
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Juridisch kader

Deze intentieverklaring is bedoeld om commitment te krijgen op de oprichting van een mkb-

werkplaats door de Haagse Hogeschool. Deze intentieverklaring heeft voornamelijk betrekking op

de financiële bijdrage die wij voornemens zijn te doen aan de Haagse Hogeschool en onder welke

voorwaarden het mogelijk is om aan de Haagse Hogeschool een dergelijke bijdrage te kunnen

doen. De intentieverklaring vormt de basis voor de subsidieverlening aan de Haagse Hogeschool

op grond van de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital en bevat als zodanig geen

juridische afdwingbare verplichtingen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De oprichting van de werkplaats is besproken in de portefeuillehouder-overleggen met

gedeputeerde De Zoete. Bijgevoegde brieven zijn in overleg met de verantwoordelijke

portefeuillehouder gedeputeerde De Zoete opgesteld.

 

3 Proces

 

In de aanloop naar de oprichting van de mkb-werkplaats hebben de provincie Zuid-Holland,

Haagse Hogeschool en betrokken gemeenten periodiek contact gehad over de voorgenomen

aanvraag. Naar aanleiding daarvan heeft de aanvrager verzocht of de provincie steun voor de

aanvraag wil uitspreken en is bijgevoegde brief opgesteld. De oprichting van de werkplaats is aan

de orde geweest in de portefeuillehouder-overleggen met gedeputeerde De Zoete. De indiening

van de subsidieaanvraag en beoordeling van het project zal vervolgens plaatsvinden via een

reguliere subsidieprocedure binnen de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital.

Besluitvorming omtrent de beschikking zal niet in GS aan de orde komen, maar vindt plaats

binnen het bijbehorende ambtelijke mandaat.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na beoordeling van de subsidieaanvraag zal bekend worden of de mkb-werkplaats kan worden

opgericht. Indien de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd zal daarover in afstemming met de

Haagse Hogeschool en betrokken gemeenten worden gecommuniceerd.

 


