Vragen m.b.t. SB Voorstel structureel beleid opvolging MKB-familiebedrijven en andere MKB-bedrijven
Partij

GroenLinks

Nr. Vraag / Input
1

SB p.1; Wat wordt bedoeld met “een zeker revolverend karakter”?
Betekent dit wel of niet revolverend? En Is dit een noodzakelijke
vereiste, gezien de opbrengsten van deze investering in de
Utrechtse economie en mogelijk andere vlakken van brede
welvaart?

2

P.2; Hoe worden andere aspecten van brede welvaart
(duurzaamheid, invloed op ruimtelijke kwaliteit, gezondheid)
ingebed in het te vormen beleid op gebied van opvolging binnen
het MKB? Hoe worden deze niet-economische aspecten
gemonitord binnen dit beleid?
P.2; Hoe zorgen we dat de kennis die wordt opgebouwd op dit
dossier ook behouden blijft binnen de provinciale organisatie?

3

PvdA

4

Het voorstel ins om 5 ton structureel in te zetten, wat in opzet
revolverend zal zijn.
Daar staan wij als PvdA achter, maar hebben wel vragen waar de
500.000 euro op is gebaseerd. Is dat net aan de lage kant? Zeker
als het paar jaar gaat duren voordat het geld terugkomt, vooral bij
de start periode. Naar schatting..Hoeveel bedrijven kunnen
ermee geholpen worden jaarlijks?

5

Is het bedrag ook bedoeld voor MKB opvolging dat niet een
familie bedrijf is?

Antwoord / Reactie

We streven naar revolverendheid, maar zijn daarbij afhankelijk van de
bereidheid van ondernemer om na afloop van het traject een vrijwillige bijdrage
te leveren. We richten ons op een tevredenheid van minimaal 70% van de
ondernemers, maar of en zo ja welke vrijwillige financiële bijdrage zij
willen/kunnen leveren is onzeker. Een zekere revolverendheid is geen vereiste
om dit ondersteuningspakket te starten, maar zorgt dat de incidentele
investering in een fonds meerjarig kan renderen.
In eerste instantie richt het opvolgingsbeleid zich op het concrete vraagstuk:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bedrijf een goede opvolger krijgt? Uit
onderzoek blijkt dat na een succesvolle overname een groot deel van de
bedrijven een innovatieslag maakt. In het huidige programma is niet voorzien in
deze vervolgstap.
De gedachte is om de uitvoering van het opvolgingsbeleid door een
onafhankelijke partij te laten verzorgen. Hierbij kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld de KvK of de ROM. Door een klant-volg-systeem te gebruiken en
regelmatig rapportages op te vragen over ervaringen en resultaten blijven wij als
provinciale organisatie inzicht houden in het dossier.
Naar schatting zullen zo’n 2000 (familie)bedrijven per jaar met overdracht te
maken krijgen. Daarvan zal zo’n 70% zonder problemen plaatsvinden. Dat
betekent dat ongeveer 600 bedrijven per jaar een ondersteuningsvraag hebben.
Ervaring leert dat ongeveer 1/3 hier proactief mee omgaat en daadwerkelijk
ondersteuning zal zoeken. Wij schatten in dat met het huidige budget ongeveer
100-200 bedrijven geholpen kunnen worden. Dit betekent dat het budget één to
anderhalf jaar toereikend zal zijn. Daarbij gaan we ervan uit dat een aantal
ondernemers bereid is een bedrag terug te storten in het opvolgingsfonds. Uit
de monitoring van het project zal moeten blijken of de revolverendheid zich
voordoet, het fonds in stand blijft of dat na een bepaalde periode de vraag
voorligt bij GS en PS of wij gegeven de geëvalueerde successen opnieuw
budget willen uittrekken. Om nu een start te maken met een voorgenomen
budget van € 500.000 is enerzijds een kwestie van beschikbare middelen en
anderzijds het kunnen maken van een goede start van dit project.
Ja. Het beleid is zowel gericht op familie-opvolging als overdracht aan een
andere partij.
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