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MKB-Deal: Ondernemend Midden-Holland
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Dealpartners: Provinci e Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeent e Gouda, gemeente
Krimpenerwaard, gemeent e Waddinxveen, gemeent e Zuidplas, Ondernemersplatform Bodegraven
Reeuwij k (OPBR), Federati e Ondernemerskringen Zuidplas, Goud a Onderneemt!, Ondernemerskring
Krimpenerwaard, Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)

1. Bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland

Partijen:

1 . gedeputeerde staten van d e provinci e Zuid-Holland, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw W  . d e Zoet e bij besluit van d.d. 18-05-2021 hierna t e noemen: provinci e Zuid-Holland;

D e gemeenten:
2. het colleg e van burgemeester en wethouder s van d e gemeent e Gouda, namen s deze: d e heer T.

van Vugt, hierna t e noemen: Gemeent e Gouda;
3. het colleg e van burgemeester en wethouders van d e gemeente Krimpenerwaard, namen s deze: de
heer J. Vente, hierna t e noemen: Gemeente Krimpenerwaard;

4.het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwwijk, namens

deze: mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen, hierna te noemen: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

5.het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, namens deze: de heer

J.W. Schuurman, hierna te noemen: Gemeente Zuidplas;

6.het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, namens deze: M.

Kortleven, hierna te noemen: Gemeente Waddinxveen.

De partijen hiervoor genoemd 2 tot en met 5 ieder handelend in hun hoedanigheid van

bestuursorgaan en hierna samen te noemen: gemeenten

En

7.Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk, statutair gevestigd te Leeghwaterstraat 25, 2811 OT

Reeuwijk, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door                 (voorzitter), hierna te noemen:

bedrijfsleven;

8.Federatie Ondernemerskringen Zuidplas, statutair gevestigd te Zuidplaspolderweg 5, 2841 DC

Moordrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door           (voorzitter), hierna te noemen:

bedrijfsleven;

9.Gouda Onderneemt! statutair gevestigd te Gouda, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door      

         voorzitter, hierna te noemen: bedrijfsleven;

10.Ondernemerskring Krimpenerwaard, statutair gevestigd te Lekkerkerk, hierbij rechtsgeldig

vertegenwoordigd door                     secretaris hierna te noemen: bedrijfsleven;

11.OPW statutair gevestigd te Waddinxveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door             

           voorzitter, hierna te noemen: bedrijfsleven;

Alie partijen hierna tezamen te noemen: Partijen.

Overwegingen:
Partijen herkennen en erkennen dat de MKB-Deal tot doel heeft om de samenwerking in de
regio t e vergroten, en om het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in
d e provinci e Zuid-Holland t e versterken.

Partijen hebben daarom besloten een MKB-Deal op te stellen.

De MKB-Deal verbindt d  e belangen van partijen en beschrijft d  e doelstelling om het
ondernemersklimaat voor het MK B in d e provinci e Zuid-Holland t e versterken op hoofdlijnen.
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Een uitwerking van de MKS-Deal, waaronder d e doelstelling, activiteiten di e daaruit
voortvloeien en daarmee samenhangende kosten, is separaat opgenomen in een projectplan
en sluitend e begroting.
De MKS-Deal stelt gemeenten in d e gelegenheid subsidie aan t e vragen bij d e provinci e Zuid
Holland ter uitvoering van de MKS-Deal vi a de Subsidieregeling MKS-Deals Zuid-Holland.

Partijen komen het volgende overeen:

Partijen hebben d e intenti e het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKS) in
d e provinci e Zuid-Holland t e versterken;
Ten behoev e van dit doel hebben partijen d e intenti e om een projectplan en sluitende
begroting t e ontwikkelen en uit t e voeren met activiteiten gericht op de thema's:

- toepassing van innovatie en nieuwe kennis;

- digitalisering;

- toegang tot talent;

- netwerkvorming;

Gemeente Krimpenerwaard i s voornemens subsidie aan t e vragen bij d e provinci e Zuid
Holland ter uitvoering van de MKS-Deal, conform projectplan en begroting, vi a de
Subsidieregeling MKS-Deal s Zuid-Holland.
D e provinci e Zuid-Holland neemt een subsidieaanvraag tot uitvoering van de MKS-Deal in
behandeling ter beoordeling conform d e criteria als opgenomen in de Subsidieregeling MKS
Deals Zuid-Holland.
De MKS-Deal heeft een looptijd van d.d. medio mei 2021 t/m 3 1 december 2023.

Ondertekening

gedeputeerde staten van d e provinci e Zuid-Holland
mevrouw W  . d e Zoete

het colleg e van d e gemeent e Gouda
wethouder,
mr. T. van Vugt Msc.
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het colleg e van d e gemeente Krimpenerwaard
d e heer J. Vente

Het colleg e van d e gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen

het colleg e van d e gemeent e Zuidplas
d e heer J.W. Schuurman

eent e Waddinxveen

Bodeg raven-Reeuwij k 
   

nemerskringen Zuidplas
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Goud a Onderneemt!
                 

Ondernemerskring Krimpenerwaard
                      

Ondernemers Platform Waddinxveen
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