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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2517199* 
 
Onderwerp 
Continuering MKB Doorstartfonds  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij de continuering van het MKB Door-

startfonds waarbij een kredietfaciliteit van maximaal € 650.000 beschikbaar 
zal worden gesteld voor de periode tot 1 juni 2030;  

2. Binnen het daartoe gevormde oormerk in de Brede Bestemmingsreserve de ri-
sicoreservering samenhangend met het MKB Doorstartfonds te verlagen van   
€ 477.030 naar € 162.500 ten gunste van het ongeoormerkt deel binnen de 
Brede Bestemmingsreserve; 

3. De naar aanleiding van voornoemde verlaging in de Brede Bestemmingsre-
serve ten gunste van het ongeoormerkt deel vrijvallende middelen ter hoogte 
van € 200.000 te doteren aan de bestemmingsreserve Economisch programma 
(oormerk Financiering en support) ter dekking van een te verwachten ver-
strekking van exploitatiesubsidie gedurende de periode 2020-2023 aan stich-
ting MKBDoorgaan.nl; 

4. De met beslispunt 3 samenhangende 1ste wijziging van de Programmabegro-
ting 2020 vast te stellen. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Niet van toepassing. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 11 juni 2014 hebben Provinciale Staten besloten tot oprichting van het 
MKB Doorstartfonds Flevoland (kenmerk 1597196). Vanuit dit fonds kunnen le-
ningen worden verstrekt aan MKB ondernemers die kampen met tijdelijke fi-
nancieringsproblemen. Provinciale Staten hebben voor dit fonds een krediet-
faciliteit van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de duur van 10 jaar.  
Op 11 juni 2014 is tevens besloten:  
• De Kredietbank te belasten met het beheer van het fonds. 
• Dat het ZLF dient te adviseren over de aanwending van het fonds. 
• In de Brede Bestemmingsreserve een bedrag van € 500.000,- (25% default) 

te oormerken als risicoreservering voor oninbare leningen. 
 
Op 24 mei 2016 zijn de eerste resultaten van het fonds aan u medegedeeld 
(kenmerk 1911393). In 2018 zijn de fondsresultaten door een extern bureau 
geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn u op 25 maart 2019 toegezonden 
(kenmerk 2393574). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Informatieplicht ter inwinning van het gevoelen van Provinciale Staten 
Artikel 7 van de Financiële verordening provincie Flevoland 2018 bepaalt dat 
Provinciale Staten ter uiting van hun wensen en bedenkingen bij uitvoering 
van de begroting worden geïnformeerd door Gedeputeerde Staten voor zover 
het betreft het verstrekken van garanties, leningen en waarborgen naar der-
den voor bedragen groter dan € 250.000. 
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Doel behandeling 
Middels uw besluit worden er middelen beschikbaar gesteld die het mogelijk maken om aan Fle-
volandse bedrijven die tijdelijk in financiële moeilijkheden verkeren te ondersteunen door het 
verstrekken van een lening en advies. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Via de bestaande verantwoordingscyclus worden uw Staten geïnformeerd over de inzet en de 
effecten van het MKB Doorstartfonds. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het MKB Doorstartfonds is in 2014 door de Provincie Flevoland opgericht. Vanuit dit fonds kun-
nen leningen worden verstrekt aan Flevolandse MKB ondernemers die kampen met tijdelijke fi-
nancieringsproblemen. Het fonds wordt beheerd door de Kredietbank. Met ingang van 30 juni 
2019 mogen vanuit het fonds geen leningen meer worden verstrekt. Om het verstrekken van le-
ningen weer mogelijk te maken is onderhavig besluit van uw Staten nodig. 
 
Uit de in 2018 uitgevoerde evaluatie blijkt dat het MKB Doorstartfonds meerwaarde biedt. Het 
hiervoor benodigde bedrag kan echter worden verlaagd, omdat het aantal verstrekte leningen 
lager is gebleken dan in 2014 was voorzien. Daarom wordt voorgesteld het maximale krediet te 
verlagen van € 2.000.000,- naar € 650.000,-. 
 
Deze verlaging heeft tot gevolg dat de risicoreservering (25%) die is aangelegd in de Brede Be-
stemmingsreserve kan worden verlaagd van € 477.030,- naar € 162.500,-. De risicoreservering is 
nodig om het risico op oninbare leningen in de provinciale begroting af te dekken.  
 
Gedeputeerde Staten stellen u voor een deel van deze vrijval, zijnde € 200.000,- in te zetten 
voor de stichting MKBDoorgaan.nl. Deze stichting ondersteunt ondernemers die in financiële 
moeilijkheden dreigen te raken.  

 
7. Beoogd effect 

Na uw besluit zullen Gedeputeerde Staten een Leenovereenkomst met de Kredietbank en een 
Dienstverleningsovereenkomst met het ZLF aangaan en overige uitvoeringsbesluiten nemen die 
het mogelijk maken om vanuit het MKB Doorstartfonds leningen te verstrekken aan MKB onder-
nemers die tijdelijk in moeilijkheden verkeren.   

 
8.      Argumenten 
1.1     Het fonds is een laatste reddingsboei voor ondernemers in financiële moeilijkheden 
 Uit de evaluatie blijkt dat het MKB Doorstartfonds fungeert als ‘laatste reddingsboei’ voor on-

dernemers die tijdelijk in financiële moeilijkheden verkeren. Het fonds heeft in de afgelopen 4 
jaar meerdere Flevolandse ondernemingen behoed voor faillissement. 

 
1.2     Het fonds is aanvullend op bestaande kredietfaciliteiten 

Een lening uit het MKB Doorstartfonds is alleen mogelijk als een bedrijf levensvatbaar is, in fi-
nanciële problemen verkeert en geen lening kan afsluiten met een bank of via het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz). 
 

1.3    De voorgestelde kredietfaciliteit is toereikend 
De voorgestelde kredietfaciliteit (€ 650.000) is gebaseerd op het totaal uitgeleende bedrag in de 
periode 2014 – 2018. Uit de evaluatie blijkt dat er in die periode voor ruim € 500.000 aan lenin-
gen is verstrekt. Dit zal naar verwachting voor de komende vijf jaar niet sterk wijzigen. Om het 
risico op een tekort te voorkomen is een extra krediet van € 150.000 voorgesteld.  
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2.       Risicoreservering blijft nodig 

Om het risico op de oninbaarheid van de vanuit het fonds verstrekte leningen op te vangen, is in 
2014 vastgelegd dat de Kredietbank een terugbetaling garandeert van 75%. In de provinciale re-
serves is daarom gedurende de looptijd van het fonds een risicoreservering aangehouden van 
25% binnen de Brede Bestemmingsreserve (voorheen de Strategische Reserve Ontwikkelingspro-
jecten). Dat percentage is toereikend gebleken en zal worden gehandhaafd. Omdat de aan de 
Kredietbank maximaal te verstrekken lening wordt verlaagd naar € 650.000 en de Kredietbank 
opnieuw 75% terugbetaling garandeert, kan de omvang van de risicoreservering worden terugge-
bracht van € 477.030 naar € 162.500. 
 

3.       Stichting MKB-Doorgaan.nl begeleidt ondernemers  
De stichting MKBDoorgaan.nl begeleidt ondernemers die in financiële moeilijkheden (dreigen) te 
geraken. MKBDoorgaan.nl helpt ondernemers in financiële moeilijkheden. De stichting is een 
Flevolands initiatief, opgericht in 2014. De stichting heeft in Flevoland inmiddels circa 500 on-
dernemers geholpen. De stichting heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de vroegsig-
nalering van ondernemers in financiële moeilijkheden en biedt snel en adequaat hulp. De stich-
ting werkt inmiddels landelijk. Vijf provincies en acht gemeenten dragen financieel bij aan de 
exploitatie. Toch is de exploitatie voor de komende jaren niet sluitend. Daarom wordt voorge-
steld om een deel van de vrijval van de risicoreservering (€ 200.000 van de € 314.530) in te zet-
ten ter dekking van de exploitatiekosten van de stichting MKBDoorgaan.nl voor de periode 2020-
2023. Dit bedrag zal uitsluitend voor de begeleiding van Flevolandse ondernemers worden inge-
zet. 
 

9. Kanttekeningen 
Geen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Mededeling Evaluatie MKB Doorstartfonds 2393574 Bijgevoegd    

 1ste wijziging van de Programmabegroting 2020 2540575 Bijgevoegd 
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