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Onderwerp 
Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van cofinanciering van de MKB-deal door de provincie 
Flevoland voor een bedrag van maximaal € 300.000; 
 

2.  De 5e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen, 
 inhoudende dat: 

• de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikte 
specifieke uitkering ten bedrage van € 353.488 (excl. € 46.512 btw) 
in de begrotingsjaren 2021 en 2022 gelijkelijk verdeeld als baat en 
tegelijkertijd als last wordt geraamd; 

• aan het binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk 
“Human Capital Agenda (Corona-effect)” in de begrotingsjaren 2021 
en 2022 een gelijkelijk te verdelen totaalbedrag van € 300.000 wordt 
onttrokken en deze middelen als last worden geraamd voor uitvoe-
ring van de MKB-deal Flevoland (cofinanciering). 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past bij de besluitvorming Najaarsnota 2020. Dekking van de 
met de uitvoering van de MKB-deal samenhangende lasten vindt plaats vanuit 
het bij de Najaarsnota binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oor-
merk “Human Capital Agenda (Corona-effect)”. Daarnaast is van het ministe-
rie van Economische Zaken en Klimaat een specifieke uitkering ontvangen. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten zijn half december 2020 door middel van een mededeling 
geïnformeerd over de toekenning van de MKB-deal. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
 Provinciale Staten hebben op 11 november 2020 de Najaarsnota 2020 vast- 
 gesteld. Daarbij zijn een aantal oormerken in de Brede Bestemmingsreserve 

vastgelegd, waaronder “Human Capital Agenda (Corona-effect)”. Met be-
trekking tot dit oormerk is afgesproken dat voor de inzet van deze middelen 
concrete voorstellen aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  

 
5. Verdere behandeling PS 

Provinciale Staten zullen via mededelingen op de hoogte gehouden worden 
van de voortgang van de MKB-deal Flevoland. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft een 
aantal specifieke subsidieregelingen voor het versterken van het brede MKB. 
Een van deze regelingen is de MKB-deal. De provincie Flevoland heeft met 27 
partners een MKB-deal aangevraagd. Gedeputeerde Staten hebben op 3 no-
vember 2020 besloten om de MKB-deal te sluiten met het ministerie van EZK. 
Op 26 november 2020 heeft staatssecretaris Mona Keijzer aan de provincie 
Flevoland een MKB-deal toegekend. De gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in 
een ministeriële regeling met de titel “Regeling specifieke uitkering MKB-
deals”. 
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De MKB-deal Flevoland richt zich op het kleine MKB (2-10 werknemers) in Flevoland. Onderne-
mers worden door een team van adviseurs ondersteund en geadviseerd bij diverse (crisis)vraag-
stukken. Voorwaarde voor toekenning van de MKB-deal is cofinanciering door de deelnemende 
partijen. Het ministerie van EZK draagt € 400.000 bij (50% van de totale financiering). De pro-
vincie Flevoland heeft voorafgaand het indienen van de aanvraag de cofinanciering met de part-
ners besproken. Er is afgesproken dat de provincie € 300.000 bijdraagt en de deelnemende part-
ners samen de overige € 100.000.  
 
Om de uitvoering van de MKB-deal Flevoland gedurende de periode 2021-2022 financieel te kun-
nen dekken, wordt aan Provinciale Staten een begrotingswijziging voorgesteld. 

 
7. Beoogd effect 

De doelstellingen van de MKB-deal Flevoland zijn: 
1. Kleine MKB-ondernemers (20% van de MKB-ondernemingen met 2-10 werknemers) heb-

ben gerichte ondersteuning en hulp gekregen bij (crisis)-vraagstukken; 
2. De bekendheid en vindbaarheid van de bestaande regelingen en instrumentarium is ver-

groot (toename bezoek websites, vragen van ondernemers en via de ondernemersver-
enigingen); 

3. De publiek-private samenwerking is uitgebreid (toename van het aantal PPS-en en deel-
name aan de PPS-en); 

4. Er is een gezamenlijk platform en database met relevante informatie over de economie 
en arbeidsmarkt in Flevoland gerealiseerd; 

5. In elke gemeente in Flevoland zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over de dienst-
verlening van het MKB Schakelteam; 

6. Er is in kaart gebracht wat de ondernemersvraagstukken zijn en welke behoefte er is 
aan ondersteuning(sproducten). 

 
8. Argumenten 
1.1  Voorwaarde is cofinanciering. 

Voor het adviseren en ondersteunen van het kleine MKB is een plan opgesteld, gebaseerd op 
een totale begroting van € 800.000. Het ministerie draagt € 400.000 bij aan de MKB-deal Fle-
voland als de provincie en overige dealpartners samen ook € 400.000 bijdragen. Met cofinan-
ciering van de provincie aan de MKB-deal ten bedrage van € 300.000 was rekening gehouden 
en is als onderdeel van een totaalbedrag binnen de Brede Bestemmingsreserve onder de noe-
mer “Human Capital Agenda (Corona-effect)” geoormerkt. De overige € 100.000 zal door de 
overige dealpartners worden bijgedragen. 
 

1.2  De MKB-deal ondersteunt het kleine MKB in Flevoland bij (crisis)vraagstukken. 
  Met het te vormen budget ter uitvoering van de MKB-deal wordt een team van adviseurs ge-

vormd dat de kleine MKB-ondernemers gericht adviseert en ondersteunt bij hun (crisis)vraag-
stukken.  

 
2.1    Er is een begrotingswijziging nodig. 

Er is een begrotingswijziging nodig om ervoor te zorgen dat zowel de van het ministerie van 
EZK te ontvangen specifieke uitkering áls de hiervoor aan de Brede Bestemmingsreserve te 
onttrekken middelen als baat op de begroting komt te staan, ten laste waarvan dekking van 
de lasten samenhangend met de uitvoering van de MKB-deal kan plaatsvinden. Het vaststellen 
van deze begrotingswijziging is een bevoegdheid van Provinciale Staten, omdat onttrekkingen 
aan het oormerk binnen de Brede Bestemmingsreserve bij het vaststellen van de Najaarsnota 
2020 niet zijn gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. 
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9. Kanttekeningen 
De specifieke uitkering kan op een lager bedrag worden vastgesteld. 
Bij het indienen van een aanvraag voor de MKB-deal is een begroting opgesteld op basis van de 
maximaal beschikbare specifieke uitkering van het ministerie van EZK, alsmede cofinanciering door 
provincie en partners. Alle partijen hebben hun bijdrage toegezegd en hierover zijn afspraken ge-
maakt. Als een van de partijen deze afspraak niet nakomt (of na kan komen), dan kan een deel van 
het plan mogelijk niet uitgevoerd worden. Dat kan vervolgens betekenen dat de afspraken met het 
ministerie niet of niet volledig nagekomen kunnen worden en dat kan betekenen dat een deel van 
de specifieke uitkering aan het ministerie terugbetaald moet worden. 

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

MKB Schakelteam Flevoland aanvraag bij MKB-deal 2727751 bijgevoegd 

PS Mededeling MKB-deal Flevoland 2714032 bijgevoegd 

5e begrotingswijziging 2021 2729386 bijgevoegd 
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