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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764375632 DOS-2019-

0008651

Onderwerp

Vaststelling van de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen het besluit Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

2. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld een

subsidieplafond van € 1.000.000,00 voor de jaren 2021 tot en met 2023 vast te stellen

voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland en het subsidieplafond

voor deze subsidieregeling voor de jaren 2021 tot en met 2023 na vaststelling van de

subsidieregeling door Gedeputeerde Staten en na vaststelling van het subsidieplafond

voor de jaren 2021 - 2023 door Provinciale Staten te publiceren in het Provinciaal Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling van de

Subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland’.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Besluit Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

- Statenvoorstel ‘Besluit subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 maart 2021 2 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel ‘Besluit subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland’.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: € 1.000.000,00 (2021-2023)

Ambitie: 4 – Een concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s. 

In de Begroting is binnen Ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid-Holland’ tot en met 2023 jaarlijks

€ 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor ‘ondersteuning breed mkb’. Deze middelen worden o.a.

aangewend voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland ad. € 1.000.000,- voor de jaren

2021, 2022 en 2023. De overige beschikbare middelen zijn reeds bestemd voor de oprichting van

MKB-Digitaliseringswerkplaatsen.

Risicoanalyse

Voor deze regeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid)

gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij

wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van

subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten: 

    

Arrangement Hoogte subsidiebedrag  

1 tot € 25.000 direct vaststellen of desgevraagd

verantwoording over de prestatie 

2 Vanaf € 25.000 tot €

125.000

verantwoording over de

prestaties 

3 Vanaf € 125.000 verantwoording over kosten en

prestaties

 

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die

worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het

subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de

uitvoering is.

Deze regeling valt onder het tweede en derde arrangement en heeft een LAAG risicoprofiel. Het

aantal uit te voeren steekproeven is direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. 

Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet mogelijk, anders dan het algemene

Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-beleid. Het

risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te geven aan het beleid door middel van

deze regeling.

Juridisch kader

Op grond van Artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Gedeputeerde Staten bevoegd om de subsidieregeling vast te stellen. 
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Op grond van Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Provinciale Staten bevoegd om het subsidieplafond vast te stellen.

Het besluit treedt in werking nadat het besluit is vastgesteld en na bekendmaking in het

Provinciaal Blad. De bekendmaking vindt plaats na vaststelling van het subsidieplafond door

Provinciale Staten op 7 april 2021.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Aan de voorliggende besluitvorming hebben de volgende en deels al in het Statenvoorstel

aangehaalde onderdelen een rol gespeeld: 

Het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ zet in op een concurrerend Zuid-

Holland, met daarin een belangrijke positie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Binnen de

Begroting zijn jaarlijks middelen voor de ondersteuning van het zogenaamde ‘breed MKB’ door

Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland is

opgesteld om bij te dragen aan deze ambitie. Het betreft een nieuw beleidsdossier, waarvoor een

de nieuwe aanpak is ontwikkeld. Naast vaststelling van de Begroting 2021 door Provinciale

Staten is er geen sprake van verdere voorafgaande besluitvorming.

 

3 Proces

 

Ter versterking van het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft de provincie Zuid-Holland afgelopen

jaren verschillende activiteiten en instrumenten ingezet, veelal gericht op het innovatieve en

startende MKB. Naast blijvende aandacht voor deze innovatieve ‘koplopers’ is aanvullende

aandacht voor het ‘peloton’ of het zogenaamde ‘brede’ MKB wenselijk. Met name deze doelgroep

staat de komende jaren voor grote uitdagingen, waarbij ondersteuning geboden is.

Om het MKB in de regio te versterken is een aanpak mét de regio’s van belang. Diverse partijen

zijn reeds actief in de ondersteuning van het MKB: diverse overheden, de Kamer van Koophandel

(KVK), regionale economic boards, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, banken, accountants

en andere adviseurs van MKB-bedrijven, brancheorganisaties en ondernemersnetwerken in vele

soorten en maten. Samenwerking en bundeling van activiteiten is gewenst om een effectieve

aanpak te kunnen bieden.

In samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven in de regio wil de provincie daarom plannen

ter versterking van het MKB ontwikkelen en uitvoeren. Om hier invulling aan te geven is de

ambitie om toe te werken naar zogenaamde ‘MKB-Deals’. Een MKB-Deal is een schriftelijke

overeenkomst tussen ten minste drie Zuid-Hollandse gemeenten, een vertegenwoordiging van

het bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland. De MKB-Deals zijn gericht op het uitwerken en

uitvoeren van concrete activiteiten ter versterking van het MKB in Zuid-Holland. Via het sluiten en

financieren van MKB-Deals kan de provincie enerzijds regionale samenwerking ter ondersteuning

van het MKB aanjagen en anderzijds concrete activiteiten (helpen) uitvoeren. De beoogde MKB-

Deals zullen aan Gedeputeerde Staten ter besluitvorming worden voorgelegd, waarna ze bij

akkoord door de partners ondertekend kunnen worden en een aanvraag voor subsidie mogelijk is.

De ambitie is om 5 tot 7 MKB-Deals te sluiten met diverse regio’s in Zuid-Holland. Naar
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verwachting zullen de eerste MKB-Deals komende maanden worden voorgelegd aan

Gedeputeerde Staten.

Deze aanpak is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de hierboven genoemde

samenwerkingspartners. De aanpak is tevens getoetst in diverse bestuurlijke en ambtelijke

overleggen, waaronder het Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD). De

voorgenomen rol en inbreng van de provincie wordt zeer gewaardeerd door de andere partijen.

Diverse regio’s werken inmiddels aan de voorbereiding van hun ‘MKB-Deal’, in nauwe

samenwerking met de provincie.

 

4 Participatie en rolneming

 

Bij de totstandkoming van deze beleidsaanpak zijn de belangrijkste samenwerkingspartners

vanuit gemeenten, bedrijfsleven en MKB-dienstverleners betrokken. Tevens zijn de plannen en

ideeën van beoogde subsidieaanvragers vroegtijdig geïnventariseerd. Daartoe heeft de provincie

begin 2021 een ‘MKB-ambassadeur’ aangesteld, die de regio’s ondersteunt bij de totstandkoming

en uitwerking van een MKB-Deal. Deze MKB-ambassadeur helpt regio’s om het MKB-

ecosysteem in kaart te brengen, met het MKB in contact te komen en plannen te ontwikkelen op

basis van de behoefte bij het MKB. Met de inzet van de MKB-ambassadeur worden de juiste

plannen ontwikkeld en wordt tevens het regionale netwerk versterkt. Daarmee is het benodigde

brede draagvlak voor deze aanpak gerealiseerd.

 

Ter ondersteuning van het innovatieve en startende MKB zet de provincie al enkele jaren divers

instrumentarium in. Het ontbrak de afgelopen jaren aan een samenhangende aanpak die zich

specifiek richt op het brede MKB als doelgroep. Betrokkenheid van de provincie op dit dossier is

logisch en wenselijk, omdat de regio voor veel ondernemers het schaalniveau is waarbinnen de

belangrijkste werkzaamheden, toeleveranciers en ketens zich bevinden. Daarnaast is

ondersteuning van deze doelgroep urgent, als gevolg van de economische impact die de

coronacrisis op het MKB heeft.

5 Communicatiestrategie

 

Op het moment dat de subsidieregeling door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en het

subsidieplafond door Provinciale Staten is vastgesteld zal dit bekend worden gemaakt in het

Provinciaal Blad.

In samenwerking met de afdeling communicatie is een communicatieplan opgesteld, waarin

een bredere communicatiestrategie over de MKB-Deals is beschreven. Het geeft inzicht in de

beoogde doelen, doelgroepen, planning en communicatieboodschappen. Het beschikbaar

komen van een Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland is daarin een van de belangrijke

mijlpalen waarover gecommuniceerd zal worden. Een nieuwsbericht hierover wordt opgesteld en

gepubliceerd bij openstelling van de subsidieregeling, na vaststelling van het subsidieplafond door

Provinciale Staten.

 


