Geachte mede statenleden,
Betreft: de continuering van het MKB doorstartfonds. Toelichting amendement
50PLUS beschouwt het bedrijfsleven als een belangrijke pijler van onze samenleving.
Ondanks dat wij van mening zijn dat het financieel ondersteunen van het MKB doorstartfonds (dat
tot nu toe een minimaal aantal deelnemers telt) geen taak zou moeten zijn van de provincie, kan
50PLUS meegaan met het terugbrengen van het budget van € 477.030 naar € 162.500, binnen de
brede bestemmingsreserve.
50PLUS is echter van mening dat wanneer er een vrijval plaatsvindt binnen de begroting, dat deze
middelen terug dienen te vloeien in de Bestemmingsreserve en niet binnen één en hetzelfde voorstel
ten behoeve van een andere uitgave worden aangewend.
50PLUS vindt dat dergelijke voorstellen het budgetrecht schaden en vindt dan ook dat wanneer er
financiële middelen gebruikt moeten worden voor nieuwe programma’s, deze separaat voorgelegd
dienen te worden aan de Provinciale Staten. Zodoende wordt het niet alleen budgettair correct,
maar kan er ook een zuivere discussie gevoerd worden over de te nemen besluiten.
Gelukkig was Gedeputeerde Appelman het met ons eens dat de gevolgde handelswijze in het
voorstel niet zuiver was, ondanks dat het wellicht in de optiek van GS zorgde voor “efficiëntie”.
M.b.t. het voorstel om € 200.000,‐ beschikbaar te stellen aan MKBDoorgaan.nl hebben wij als
50PLUS wat onderzoek gedaan:
De middelen die vrij komen zijn afkomstig uit een ‘revolving fund’ die door MKBdoorgaan.nl, volgens
beslispunt 3, gebruikt gaan worden om een exploitatie sluitend te krijgen: een heel ander doel dan
waar de middelen voor bedoeld waren.
Bij navraag bij een aantal provincies en gemeenten inzake de samenwerking met deze organisatie,
kregen we helaas niet van iedereen een antwoord omdat diverse provinciehuizen en/of
gemeentelijke afdelingen gesloten zijn i.v.m. het corona crisis.
Van twee provincies kregen wij wel antwoord:
Provincie Noord‐Brabant heeft in 2017 vanuit arbeidsmarktbeleid aan MKBDoorgaan een subsidie
verstrekt van € 90.344, voor de periode 2016 t/m 2018. Het betrof de uitrol van MKBDoorgaan in
Noord‐Brabant, met als subsidiedoel aan 300 ondernemers met financiële problemen ondersteuning
te bieden tot aan de nazorgfase. Omdat bij vaststelling van de subsidie is gebleken dat MKBDoorgaan
veel minder ondernemers heeft ondersteund dan was voorzien, heeft de Provincie aan MKBDoorgaan
laten weten de subsidierelatie niet te willen voortzetten.
De Provincie Overijssel liet het volgende weten: Vanuit het MKB‐programma is in de afgelopen
periode steun gegeven aan het programma MKB‐Doorstart (later omgedoopt tot Doorgaan), dat zich
richt op tijdige interventies bij MKB‐ondernemers voor wie (financiële) problemen dreigen. Binnen het
IPO is dit programma door meerdere provincies ondersteund. Voor Overijssel is het programma eind
2019 gestopt en in het nieuwe MKB‐programma is geen verlenging voorzien.
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De Gemeente Almere meldt het volgende op haar website:
Bent u zzp*er of mkb‐ondernemer met maximaal 250 medewerkers? En ziet u zakelijke
(financiële) problemen aankomen? Bent u op zoek naar noodzakelijk werk‐ of groeikapitaal? Of bent
u zakelijk al in de problemen en weet u niet bij wie u kunt aankloppen?
Meld u dan aan bij MKBDoorgaan. MKBDoorgaan is een stichting die hulp biedt aan mkb‐
ondernemers en zzp'ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, die hulp nodig hebben om hun
bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan analyseert het probleem en zoekt vervolgens de best
passende partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment:
financiering (inclusief groeikapitaalL juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en
bedrijfsadvisering. Indien nodig wordt u doorverwezen naar het Zelfstandigen Loket Flevoland (als u
een beroep wilt doen op het Besluit bijstandverlening voor zelfstandigen en/of schuldhulpverlening
voor ondernemers).
Diverse gemeenten ‐ zoals Almere en Lelystad ‐ hebben een zelfstandigen‐loket. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor regionaal beleid en zouden dan ook verantwoordelijk moeten zijn indien
ondernemers aankloppen met problemen; dit zou geen provinciale taak moeten zijn.
Uit een publicatie van Almere Zaken blijkt dat het gemiddelde aantal werknemers per onderneming
2,2 was. Dit kan zijn omdat MKBDoorgaan ook ZZP’ers helpt, of uitsluitend hele kleine
ondernemingen die vallen onder micro MKB (d.w.z. < dan 10 werknemers).
Wij hebben vragen over het feit dat een provincie als Noord Brabant €90.000 voor een periode van 3
jaar heeft uitgetrokken voor MKBDoorgaan en dat heeft stopgezet; Noord Brabant is een provincie
met veel meer ondernemingen dan de Provincie Flevoland, waar wij van zins zijn € 200.000, ‐ te gaan
uittrekken voor 3 jaar.
Uit de uitgebreide beschikbare informatie blijkt tevens dat het palet aan diensten van
MKBDoorgaan.nl aanzienlijk breder is dan ondernemers bijstaan die op de rand van omvallen staan.
Zo wordt er door henzelf gemeld dat er een busonderneming geholpen is met financiering van een
bus (zonder dat duidelijk is dat deze organisatie zonder deze ondersteuning failliet was gegaan of dat
het hier om schuldsanering zou gaan).
Volgens het voorstel wordt de € 200.000,‐ gebruikt om de exploitatie sluitend te maken.
Aangezien klip en klaar is geworden dat
‐

het servicepalet van MKBdoorgaan.nl veel breder is dan in het voorstel wordt
voorgespiegeld;

‐

diverse provincies zich al hebben teruggetrokken om hun moverende redenen;

‐

de € 200.000, ‐ gebruikt gaat worden om de exploitatie sluitend te maken

vinden wij van 50PLUS dat de € 200.000,‐ naast de rest van het vrijgevallen budget terug dient te
vallen in de Brede Bestemmingsreserve.
50PLUS
Marc van Rooij
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