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MKB-Deals Zuid-Holland - tranche 2

Advies
1.

Aan te gaan de bestuursovereenkomst ‘MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio’
met gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen, gemeente Maassluis,

Ondernemersvereniging Haven Schiedam, Ondernemersvereniging ’s -GravenlandsePolder,
Ondernemersvereniging MOVe Maassluis, Ondernemersvereniging IKV Vlaardingen;
2.

Aan te gaan de bestuursovereenkomst 'MKB-Deal: Digitalisering MKB Hollandse Eilanden’
met gemeente Nissewaard, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Hellevoetsluis,
gemeente Brielle, gemeente Westvoorne, gemeente Goeree-Overflakkee, MKB Rotterdam;

3.

Aan te gaan de bestuursovereenkomst ‘MKB-Deal: Digitaliseringsvoucher MKB’

met

gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Schiedam, gemeente Den Haag, gemeente
Zoetermeer, MKB Den Haag;
4.

bestuursovereenkomst ‘MKB-Deal Economie071: aanjagen van
digitalisering in het brede MKB’ met gemeente Leiden, gemeente Katwijk, gemeente

Aan te gaan de

Leiderdorp, gemeente Oegstgeest, gemeente Zoeterwoude, VNO-NCW Rijnland,
Ondernemend Leiden, Koepel Leidse Regio;
5.

Te machtigen gedeputeerde W.H. de Zoete om namens gedeputeerde staten
bovengenoemde bestuursovereenkomsten ‘MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen
Waterwegregio’, ‘MKB-Deal Digitalisering MKB Hollandse
Digitaliseringsvoucher MKB’

Eilanden’, ‘MKB-Deal

en ‘MKB-Deal Economie071: aanjagen van digitalisering in het

brede MKB’ te ondertekenen;
6.

Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de MKB-deals Zuid-Holland.

Aangezien in de bestuursovereenkomsten staat opgenomen dat gedeputeerde staten van de

– en de andere partijen bij de bestuursovereenkomst deze
overeenkomsten reeds hebben ondertekend – is tevens als beslispunt opgenomen dat
provincie Zuid-Holland ondertekenen

gedeputeerde staten een machtiging afgeven aan mevrouw W.H. de Zoete, gedeputeerde
Economie van de Provincie Zuid-Holland, om namens gedeputeerde staten bovengenoemde

bestuursovereenkomsten ‘ MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio’, ‘MKB-Deal
Digitalisering MKB Hollandse

Eilanden’, ‘MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB’ en ‘MKB-Deal

Economie071: aanjagen van digitalisering in het brede MKB’ te ondertekenen.
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Toelichting voor het College

Het Coalitieakkoord 2019-2023 zet in op een concurrerend Zuid-Holland, met daarin een
belangrijke positie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ter versterking van het MKB heeft de
provincie Zuid-Holland een nieuwe aanpak ontwikkeld gericht op het zogena amde

‘brede’ MKB.

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. 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 worden

zogenaamde ‘MKB-Deals’ gesloten.
Een MKB-Deal is een bestuursovereenkomst tussen ten minste drie Zuid-Hollandse gemeenten,
bedrijven gevestigd in de provincie Zuid-Holland of organisaties die de belangen van het
bedrijfsleven behartigen 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.

Op 18 mei jl. zijn de eerste drie MKB-Deals in GS vastgesteld, en door gedeputeerde De Zoete
ondertekend. Inmiddels volgt de tweede tranche, met andere MKB-Deals en met andere

deelnemers/regio’s. Voorliggend besluit heeft betrekking op het sluiten van de tweede tranche
in diverse regio’s. Met het sluiten van deze MKB -

MKB-Deals met gemeenten en bedrijfsleven

Deals ligt er een gezamenlijke intentie om de samenwerking in de regio te vergroten, en om het
ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland te versterken. Om de beoogde
MKB-deals te financieren is de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland opgesteld. Met deze
subsidieregeling kan de provincie een financiële bijdrage verlenen aan de uitvoering van de
activiteiten die voortvloeien uit de MKB-deal. De getekende MKB-Deal is een verplichte bijlage bij
de subsidieaanvraag en stelt gemeenten in de gelegenheid subsidie aan te vragen bij de
provincie Zuid-Holland ter uitvoering van de MKB-Deal. Een uitwerking van de MKB-Deal,
waaronder de doelstelling, activiteiten die daaruit voortvloeien en daarmee samenhangende
kosten, wordt separaat opgenomen in een projectplan en sluitende begroting en bij de
subsidieverlening betrokken.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 1.000.000,00

Programma

: Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland; Beleidsdoel 4-1 -

Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

De MKB-Deals betreffen een inspanningsverplichting van de provincie om het
ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland met de betrokken partners te
versterken en de beoogde subsidieaanvragen voor MKB-deals in behandeling te nemen. Het
sluiten van de MKB-Deals zelf heeft geen financieel afdwingbare gevolgen. Wel stelt een
getekende MKB-Deal gemeenten in de gelegenheid subsidie aan te vragen bij de provincie ZuidHolland ter uitvoering van de MKB-Deal.
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Binnen Ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid -Holland’, zijn middelen gereserveerd voor
‘ondersteuning breed mkb’. Deze middelen worden o.a. aangewend om de MKB -Deals voor de
jaren 2021, 2022 en 2023 te ondersteunen. De beoordeling en verlening van deze
subsidieaanvraag zal verlopen via de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland. Op 7 april 2021
heeft Provinciale Staten het subsidieplafond voor deze meerjarige subsidieregeling voor de jaren
2021

– 2023 vastgesteld op € 1.000.000,00. Voor deze subsidieregeling is bovenstaand financieel

kader van toepassing. De eerste tranche MKB-Deals heeft geleid tot drie subsidieaanvragen, die
momenteel worden beoordeeld. Na beschikking van deze subsidieaanvragen is er binnen het
subsidieplafond nog budget beschikbaar om aanvragen vanuit de tweede tranche MKB-Deals te
financieren.

Er zijn geen financiële risico’s, omdat het sluiten van de MKB -Deals zelf geen financieel
afdwingbare gevolgen heeft. De provincie Zuid-Holland neemt subsidieaanvragen van
desbetreffende gemeenten tot uitvoering van de MKB-Deal in behandeling ter beoordeling
conform de criteria als opgenomen in de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland en tot
maximaal het genoemde subsidieplafond.

Juridisch kader
De MKB-Deals zijn bedoeld om commitment te krijgen van de betrokken partners om het
ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland te versterken. De MKB-Deals
hebben voornamelijk betrekking op de intentie van partners om een projectplan en sluitende
begroting te ontwikkelen en uit te voeren en het voornemen om subsidie aan te vragen bij de
provincie Zuid-Holland ter uitvoering van de MKB-Deal, conform projectplan en begroting. De
gesloten MKB-Deals bieden daarnaast de mogelijkheid aan betrokken gemeenten om toegang te
krijgen tot subsidieverlening op grond van de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland en bevat
als zodanig geen juridische afdwingbare verplichtingen.

Aangezien in de bestuursovereenkomsten staat opgenomen dat gedeputeerde staten van de

– en de andere partijen bij de bestuursovereenkomst deze
overeenkomsten reeds hebben ondertekend – is tevens als beslispunt opgenomen dat
provincie Zuid-Holland ondertekenen

gedeputeerde staten een machtiging afgeven aan mevrouw W.H. de Zoete, gedeputeerde
Economie van de Provincie Zuid-Holland, om namens gedeputeerde staten de

bestuursovereenkomsten ‘ MKB-Deal Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio’, ‘MKB-Deal
Eilanden’, ‘MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB’ en ‘MKB-Deal

Digitalisering MKB Hollandse

Economie071: aanjagen van digitalisering in het brede MKB’ te ondertekenen.

2

Voorafgaande besluitvorming

Binnen de Begroting zijn jaarlijks middelen voor de ondersteuning van het zogenaamde ‘brede
MKB’ door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De nieuwe subsidieregeling MKB-Deals ZuidHolland is opgesteld om bij te dragen aan deze ambitie. Deze subsidieregeling is vastgesteld in
het besluit van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021. Op 7 april 2021 heeft Provinciale Staten
het subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2021

€ 1.000.000,00.
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– 2023 vastgesteld op

Op 18 mei jl. zijn de eerste drie MKB-Deals in GS vastgesteld, en door gedeputeerde De Zoete
ondertekend. Voorliggend besluit heeft betrekking op het sluiten van de tweede tranche MKB-

Deals met gemeenten en bedrijfsleven in diverse regio’s.
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Proces

Het Coalitieakkoord 2019-2023 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 ‘brede MKB’ door Provinci ale Staten
beschikbaar gesteld. De subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland is opgesteld om bij te dragen
aan deze ambitie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen samenwerkingspartners
vanuit gemeenten en bedrijfsleven een MKB-Deal te sluiten met de provincie Zuid-Holland.
Voorliggende MKB-Deals zijn de tweede tranche MKB-Deals die in dit kader gesloten worden.
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Participatie en rolneming

Bij de totstandkoming van de MKB-Deals 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
uitwerking van een MKB-Deal. Deze MKB-ambassadeur helpt regio’s

de totstandkoming en

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.
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Communicatiestrategie

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 sluiten van MKBDeals is daarin een van de belangrijke mijlpalen waarover gecommuniceerd zal worden. Een
nieuwsbericht hierover wordt opgesteld en gepubliceerd in afstemming met de betrokken partijen
bij de MKB-Deals.
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