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MKB-Deal: "Boost your business online"
Dealpartners: Provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Nieuwkoop,
gemeente Kaag e  n Braassem, VOA, VON, OVKB, EDBA e  n VNO-NCW West

1. Bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal "Boost your business online"

Partijen:

1. gedeputeerde staten va n de provincie Zuid-Holland, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw W.H. de Zoete bij besluit van d.d. 18 mei 2021 hierna te noemen: provincie Zuid-Holland;

De gemeenten:
2. het college van burgemeeste r en wethouders van de gemeente Alphen-aan den Rijn, namens deze:
d e heer G.P. van As , hierna te noemen: Gemeent e Alphen aa n den Rijn;
3. het college van burgemeester e  n wethouders va n de gemeente Nieuwkoop, namens deze:
mevrou  w J.A. Ingwersen, hierna te noemen: Gemeente Nieuwkoop;
4. het college van burgemeester e  n wethouders va n de gemeente Kaag e  n Braassem, namens deze:
mevrouw Y. Peters-Adrian, hierna te noemen: Gemeente Kaag e  n Braassem;

De partijen hiervoor genoemd 2 tot e  n met 4 ieder handelend in hun hoedanigheid van
bestuursorgaan en hiern a samen te noemen: gemeenten

En

5. VOA, statutai r gevestigd te Europaplein 10, 2408 GX Alphen aan de  n Rijn, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd doo r                bestuurslid,

6. VON, statutair gevestigd te Beethove .nlaan 55, 2421 TW Nieuwkoop, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door                voorzitter,
7. OVKB, statutair gevestigd te Spoorstraat 34, 2371 XC Roelofarendsveen, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door            voorzitter,
8. EDBA, statutair gevestigd te gevestigd te Europaplein 10, 2408 GX Alphen aa n den Rijn, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door                voorzitter,
9. VNO-NCW West, statutai r gevestigd te Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door              voorzitter.

De partije n hiervoor genoemd 5 tot e  n met 9 hierna te noemen: bedrijfsleven

A lie partijen hierna tezamen te noemen: Partijen.

Overwegingen:

Partijen herkenne n en erkenne n dat de MKB-Deal tot doel heeft om de samenwerking i n de
regio te vergroten, en om het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in
de provincie Zuid-Holland te versterken.
Partijen hebbe n daarom besloten een MKB-Deal op te stellen.
De MKB-Deal verbindt de belangen van partijen en beschrijft de doelstellin g om het
ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland te versterken op hoofdlijnen.
Ee n uitwerking va  n de MKB-Deal, waaronder de doelstelling, activiteiten die daaruit
voortvloeien e  n daarmee samenhangende kosten, is separaat opgenome n en wordt verder
uitgewerkt in een projectplan en sluitende begroting.
De MKB-Deal stelt gemeenten in de gelegenheid subsidie aan te vragen bij de provinci e Zuid
Holland ter uitvoering va n de MKB-Deal via de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

Partije  n komen het volgende overeen:
Partije n hebbe n de intentie het ondernemersklimaat voo  r het midden- en kleinbedrijf (MKB) in
de provincie Zuid-Holland te versterken;

Te n behoeve van dit doel hebben partije n de intentie om een projectplan en sluitende
begroting te ontwikkelen e  n uit te voeren met activiteiten gericht op de thema's:
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