‘s-Hertogenbosch, 9 september 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: maatwerk voor het MKB bij de BOM

Geacht college,
Soms wordt wel gezegd: 'klein is het nieuwe groot'. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van de
Brabantse economie. Het midden- en kleinbedrijf levert immers veel banen op en de werkgelegenheid in
het MKB stijgt nog steeds. Zo zien we in 2016 een groei van 3,2% van het aantal fte ten opzichte van vorig
jaar.1
Op vrijdag 9 september 2016 vond op verzoek van Provinciale Staten een gesprek plaats over het werk en
de accenten bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Verschillende actoren uit de Brabantse
economie gaven tijdens deze bijeenkomst hun visie op de ontwikkeling van de BOM.
De discussie tijdens de bijeenkomst spitste zich al snel toe op de relatie van de BOM met het Brabantse
midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze bedrijven wordt namelijk geen maatwerk geboden, maar uitsluitend
gestandaardiseerde vormen van financiering zijn voor hen beschikbaar. Uit het onderzoek naar de
behoeften van innovatieve MKB-ondernemingen in Brabant, uitgevoerd door dhr. Vincent van Rijsewijk,
blijkt dat het gebrek aan maatwerk ook wordt gevoeld door ondernemers zelf. Trajecten duren te lang,
financieringsformats zijn te rigide en financieringsvoorwaarden zijn soms onrealistisch veelvragend.
Het gebrek aan maatwerk voor het MKB bij de BOM zorgt voor gemiste kansen voor Brabant. Innovatieve
MKB-ondernemers worden enkel afgeremd en onvoldoende ondersteund. Deze observaties brengen het
CDA tot het stellen van de volgende vragen aan het college:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Is het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk naar de behoeften van innovatieve MKB-ondernemingen bij u
bekend?
In hoeverre ondersteunt u de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk?
Welke beleidsaanpassingen is het College van plan door te voeren naar aanleiding van het onderzoek
van dhr. Van Rijsewijk?
Bent u het met het CDA eens dat ook voor kleinere ondernemers maatwerk moet worden geboden
door de BOM?
Bent u bereid om de BOM te verzoeken aan innovatieve MKB-ondernemers die een
financieringsaanvraag doen maatwerk te bieden?
Het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk spreekt ook van een gebrek aan ondernemersgevoel bij de BOM.
Ondersteunt u het tijdens de rondetafelbijeenkomst geopperde voorstel om ondernemers uit het MKB
een actieve rol te geven in de investeringcomités van de BOM?

Wij kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
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Zie: http://www.mkb-banenmonitor.nl/banenmonitor/ (geraadpleegd: 9 september 2016).

