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1. Aanleiding
Ondernemersklankbord Limburg heeft voor "De Limburgse Zaak" een subsidieaanvraag voor 2019 van
€ 1.000 ingediend (zie bijlage).

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Zie aanleiding en toelichting.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Ondersteuning van activiteiten Ondernemersklankbord.

4. Toelichting
Ondernemersklankbord Limburg (OKB) begeleidt zelfstandige ondernemers, zowel in de startfase als in
hun latere carrière (reguliere begeleiding OKB). Oud ondernemers pakken deze begeleiding op,
afhankelijk van het dossier al dan niet samen met een HBO-student (in dat geval wordt het De
Limburgse Zaak genoemd). De keuze van het type begeleiding en de begeleider als persoon hangt af
van de vraagstelling van de ondernemer. In 2018 zijn er 12 ondernemers uit Beesel geholpen. Dit betrof
grofweg twee categorieën ondernemers:
 Ondernemers met een vraag, die willen klankborden om hun onderneming een stap verder te krijgen.
Wij hebben geen inzicht in het type vragen. Vooral deze doelgroep ondervindt positief resultaat van de
begeleiding / het klankborden door OKB.
 Ondernemers met een (dreigend) faillissement, die hun administratie op orde moesten krijgen voordat
ze verder geholpen konden worden (o.a. via schuldhulpverlening). Dit betreft een klein aantal van het
totaal. Snelle afwikkeling van het faillissement zorgt ervoor dat de schulden niet verder oplopen en de
gemeente in een later stadium minder kosten heeft. Uiteraard wordt bij deze activiteit gekeken of
begeleiding door OKB geen marktverstorende werking heeft en proberen we vanuit Economische en
Sociale Zaken eerder zicht op deze doelgroep te krijgen, zodat we eventueel faillissement kunnen
voorkomen.
In 2018 zijn er vier keer zoveel ondernemers begeleid (12) dan die we als voorwaarde in de toekenning
hadden opgenomen (minimaal 3). Van deze 12 zijn er 2 begeleid vanuit De Limburgse Zaak (dus OKB
in samenwerking met HBO-studenten) en 10 in een algemeen traject. OKB pakt de begeleiding dus
actief op. Daarnaast richt OKB zich op activiteiten die wij niet doen (advies / klankborden) of die onze
tijd / capaciteit te boven gaan (ondernemersadministratie op orde brengen).
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5. Visie Blij in Beesel
Sluit aan bij 'Bedrijvig'

6. Integrale afstemming
Met financiën & juridische zaken.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
n.v.t.
b. Financieel
Tegemoetkoming in de kosten van € 1.000 ten laste van het budget economische activiteiten.
Na toekenning van dit bedrag resteert een budget van € 9.000 op deze post.
c. Juridisch
Voldoet niet aan Algemene Subsidieverordening omdat een tegemoetkoming in de algemene kosten
wordt gevraagd voor reguliere activiteiten en er geen begroting van inkomsten en uitgaven aan ten
grondslag ligt. Echter, omdat het een goed initiatief is, wordt voorgesteld toch een bijdrage ter
beschikking te stellen.
d. Collegeprogramma
Sluit aan bij de ambitie 'faciliteren, verbinden en ondersteunen (startende) ondernemers'
e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies
1. Afwijzen van de subsidie-aanvraag omdat deze niet past in de Algemene Subsidie Verordening.
2. Instemmen met tegemoetkoming van de kosten Ondernemersklanbord Limburg / De Limburgse Zaak
voor 2019 voor een bedrag van € 1.000,- ten laste van het budget economische activiteiten.
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3. Ondernemersklankbord Limburg hiervan op de hoogte stellen conform bijgevoegde antwoordbrief.
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