
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Gemeente Weert 
t.a.v. M. van den Heuvel 
Postbus 950 
6000 AZ WEERT 

6562 
0 7 DEC 2020 

• 0 A DECEMBER 2020 “ 
Datum 
Betreft Bijdrage MKB-deal Vitaal, Veerkrachtig en innovatief MKB 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Ondernemerschap 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheldsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 

Relatienummer; 124867 
Verplichtingennummer: 1300031688 

Geachte heer Van den Heuvel, 

Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Specifieke 
uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas toe die onder voorwaarden worden 
verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over deze voorwaarden 
geïnformeerd. 

Betrokken partijen 
Verstrekt door Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
Toegekend aan Gemeente Weert 

Ons kenmerk 

DGBI-0 / 20264734 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Regeling 
Kenmerk 
Type 
Naam 

Codering 
Uit te keren bedrag 

Jaar 

WJZ / 20152865 
Specifieke uitkering 
Eenmalige specifieke uitkering in verband met de 
uitvoering van de MKB-deals (Regeling specifieke uitkering 
MKB-deals) 
Fll 
€ 317.462 exclusief in BTW-compensatiefonds af te dragen 
BTW ten bedrage van € 5.538. 
2020 

Omschrijving regeling 
Basis van de verstrekking 
Artikel 2 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, Regeling specifieke uitkering 
MKB-deals en de Financiële-verhoudingswet. 

Beleidsdoelstelling 
Voor het mkb is de regio belangrijk. Veel ondernemers halen hun benodigde 
kennis, mensen en financiering vanuit hun directe omgeving. Een toenemend 
aantal regionale publieke en private partijen speelt hierop in door het organiseren 
en aanbieden van gerichte mkb-programma's en diverse vormen van 
dienstverlening. Een van de uitgangspunten van het MKB-actieplan is om als 
rijksoverheid de aansluiting te zoeken bij goed lopende regionale initiatieven, die 
betrekking hebben op de thema's uit het MKB-actieplan. Samenwerking tussen 
Rijk en regio kan helpen om de effectiviteit en slagkracht van het MKB-actieplan 
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en regionaal MKB-beleid te vergroten. Deze samenwerking tussen EZK en 
provincies of gemeenten wordt vastgelegd in de vorm van een convenant {MKB- 
deal). De MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat provincie en EZK gaan 
doen om het brede mkb te versterken. De specifieke uitkering wordt uitgekeerd 
ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten zoals opgenomen in de MKB-deal. 

Wijze van betaling 
U ontvangt een bedrag van € 317.462 als 100%-voorschot binnen twee weken na 
verzending van deze brief. Dit bedrag zal worden gestort op bankrekeningnummer 
NL13 BNGH 0285 0093 03 t.n.v. Gemeente Weert. Deze bijdrage is exclusief BTW. 
EZK draagt ten behoeve van deze MKB-deal € 5.538 af aan het BTW- 
compensatiefonds. 

Generieke wetgeving 

Financiële-verhoudingswet 
U dient het beschikte bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 
begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 
artikel 17a. 

Verantwoording 
U verantwoordt via het systeem van single Information, single audit (sisa), zoals 
bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig 
indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 
ministerie van BZK in werking. Er kan opschorting volgen van uitbetaling van de 
algemene uitkering, totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, met een 
maximum van 26 weken. 

Terugvorderingsbeleid 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kan terugvorderen: 
a. voor zover er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is 

verstrekt; 
b. indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen; 
c. voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de uitkering; 
d. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed; 
e. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende 

accountant onzeker is. 
Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, 
kan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de uitkering op een 
lager bedrag vaststellen als volledige terugvordering tot een onbillijkheid van 
overwegende aard zou leiden. 

Specifieke wetgeving 

Verdeelsystema tiek 
Verdeling van het totaalbudget vindt plaats volgens de maatstaven zoals genoemd 
in Regeling specifieke uitkering MKB-deals. 

Indicatoren 
De volgende indicatoren worden uitgevraagd 
• Besteding (jaarT) ten laste van rijksmiddelen (aard van de 

accountantscontrole R). 
• Totale cumulatieve besteding ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaarT) 

(aard van de accountantscontrole R). 

Ons kenmerk 

DGBI-0/ 20264734 
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• Besteding (jaarT) ten laste van cumulatieve co-financiering (aard van de 
accountantscontrole R). 

• Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) (aard van de accountantscontrole n.v.t.)- 
• Besteding (jaarT) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? 

Ja / Nee (aard van de accountantscontrole D2). 
• Toelichting op niet-afgeronde projecten (aard van de accountantscontrole 

n.v.t.)- 

Ons kenmerk 
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Correspondentie 
Voor inhoudelijke vragen over deze regeling kunt u contact opnemen via 

Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via 

Bekrachtiging 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij 
deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van 
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de 
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken. 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede de reden (en) waarom de beschikking niet juist wordt 
gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking 
en eventueel andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het 
bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
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