
MKB-Deal: Digitaliseringsvoucher MKB
Dealpartners: Provincie Zuid-Holland, gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente
Schiedam, gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer, MKB Den Haag.

1. Bestuurlijke overeenkomst MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB

Partijen:

1. gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd
door mevrouw W.H. de Zoete bij besluit van d.d. 29-06-2021 hierna te noemen: provincie
Zuid-Holland;

De gemeenten:

2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,
namens deze: mw. Westerdijk, hierna te noemen: Gemeente Capelle aan den IJssel;
3. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, namens deze:
dhr. Lamers, hierna te noemen: Gemeente Schiedam;
4. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, namens deze:
mw. Bruines, hierna te noemen: Gemeente Den Haag;
5. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, namens deze:
dhr. Iedema, hierna te noemen: Gemeente Zoetermeer;

De partijen hiervoor genoemd 2 tot en met 5 ieder handelend in hun hoedanigheid van
bestuursorgaan en hierna samen te noemen: gemeenten

En

6. MKB Den Haag, statutair gevestigd te Den Haag, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd
door                 hierna te noemen: MKB Den Haag;

De partij genoemd onder 6 hierna te noemen: bedrijfsleven

Alle partijen hierna tezamen te noemen: Partijen.

Overwegingen:

- Partijen herkennen en erkennen dat de MKB-Deal tot doel heeft om de
samenwerking in de regio te vergroten, en om het ondernemersklimaat voor het
midden- en kleinbedrijf (MKB) in de provincie Zuid-Holland te versterken.

- Partijen hebben daarom besloten een MKB-Deal op te stellen.
- De MKB-Deal verbindt de belangen van partijen en beschrijft de doelstelling om het

ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland te versterken op
hoofdlijnen. 

- Een uitwerking van de MKB-Deal, waaronder de doelstelling, activiteiten die daaruit
voortvloeien en daarmee samenhangende kosten, is separaat opgenomen in een
projectplan en sluitende begroting.

- De MKB-Deal stelt gemeenten in de gelegenheid subsidie aan te vragen bij de
provincie Zuid-Holland ter uitvoering van de MKB-Deal via de Subsidieregeling MKB-
Deals Zuid-Holland.

Partijen komen het volgende overeen:

- Partijen hebben de intentie het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf
(MKB) in de provincie Zuid-Holland te versterken;

- Ten behoeve van dit doel hebben partijen de intentie om een projectplan en sluitende
begroting te ontwikkelen en uit te voeren met activiteiten gericht op de thema’s:

  digitalisering;



- Gemeente Den Haag is voornemens subsidie aan te vragen bij de provincie Zuid-
Holland ter uitvoering van de MKB-Deal, conform projectplan en begroting, via de
Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

- De provincie Zuid-Holland neemt een subsidieaanvraag tot uitvoering van de MKB-
Deal in behandeling ter beoordeling conform de criteria als opgenomen in de
Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

- De MKB-Deal heeft een looptijd van 1 juli 2021 t/m 31 december 2022.

Ondertekening

gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland
mevrouw W.H. de Zoete

het college van de Gemeente Capelle aan den IJssel
Wethouder mw. Westerdijk

het college van de Gemeente Schiedam
Burgemeester dhr. Lamers 

Gemeentesecretaris mw. Bos 

het college van de Gemeente Den Haag
Wethouder mw. Bruines 

het college van de Gemeente Zoetermeer
Wethouder dhr. Iedema

MKB Den Haag;
Voorzitter                


