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Onderwerp
Verlening subsidie voor het project Techniekcoalitie 2019-2021, Regionaal Limburgs Arrangement

Geachte mevrouw Meuffels
Op 29 januari 2019 hebben wij uw verzoek van 28 januari 2019 om een provinciale subsidie voor
bovengenoemd project ontvangen. Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het
zaaknummer SAS-2019-00676 te vermelden.
Op 7 februari 2019 en 18 februari 2019 hebben wij van u de gevraagde aanvullende informatie
ontvangen. Met deze informatie heeft u alle vereiste gegevens aangeleverd.
In deze beschikking staat welk subsidiebedrag wordt verleend, hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld,
en hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie
zijn gekoppeld en hoe de afrekening (vaststelling) van de subsidie zal plaatsvinden.
Besluit
Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 1.117.730,00. Dit is 42,5% van de
begrote subsidiabele kosten van € 2.630.366,00.
Beoordeling
Op deze subsidieaanvraag zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Subsidieverordening
Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017) en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie
en concurrentiekracht 2013 e.v. van toepassing.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN –nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code: RABONL2U

Uw project heeft raakvlakken met:
arbeidsmarktbeleid
In het arbeidsmarktbeleid is Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een belangrijk thema. Het is, gezien de
invloed van digitalisering en robotisering, noodzakelijk dat werknemers en werkgevers zich bewust zijn
van de impact die deze ontwikkelingen, evenals demografische ontwikkelingen hebben op de toekomst
van hun loopbaan en bedrijf. Met ‘Zo Werkt Limburg’ beogen we het LLO te bevorderen door onder meer
in te zetten op:
a. vergroten leerbereidheid en eigen regie van de beroepsbevolking. Dit doen we door gezamenlijk een
ondersteuningsstructuur neer te zetten (Leo);
b. bevorderen van het strategisch personeelsbeleid uitmondend in tijdige (om)scholing van personeel
en (intersectorale) mobiliteitsbewegingen;
c. het aanreiken van toekomstgerichte vaardigheden in het onderwijs aan jongeren.
Het onderhavige project sluit aan bij onderdeel b.
Het Techniekplan Limburg:
een van de actielijnen binnen het Techniekplan is Leven Lang Leren /duurzame inzetbaarheid. De
ambitie is dat in 2020 bij- en omscholing van werknemers in de techniek, zowel op vakkennis als op
competenties, gemeengoed is. Werknemers kunnen zich ontwikkelen en hebben loopbaanperspectief en
zijn hierdoor langer en productiever aan de slag. Uw project zet in op het bevorderen van LLO in de
techniek en techniekgeoriënteerde sectoren. Scholing van medewerkers is in principe een
verantwoordelijkheid van bedrijven en medewerkers zelf. Maar de snel veranderende arbeidsmarkt maakt
duidelijk dat strategisch HRM beleid urgent is voor de bedrijven. Deze techniekbranches onderkennen dit
en willen daar een versnelling en intensivering in aan brengen.
Zo Werkt Limburg
Aangezien er ingezet wordt op zijinstroom en preventie van VSV / verkeerde studiekeuze sluit het project
ook aan bij actielijn 1 ‘Iedereen doet mee uit ZWL’. Wat betreft het aspect zijinstroom wordt de relatie
gelegd met het project ‘Door inzicht aan de slag’ en sectorale arrangementen van de arbeidsmarktregio’s
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
Daarnaast levert uw project een bijdrage aan het versterken van de kwaliteit van MBO in Limburg, door
samenwerking MBO-MKB/bedrijven. De aanpak biedt een uitstekende kans om door de inzet van
gebundelde opleidingsgelden vanuit de branches, te komen tot structurele samenwerking van MBO met
MKB op het gebied van leven lang leren, en daarmee ook tot verbetering van het MBO onderwijs ook
voor leerlingen en de docent professionalisering.
Wat verwachten wij van u?
Om het verleende subsidiebedrag te behouden, moet u voldoen aan onderstaande verplichtingen:

wij verwachten van u de volgende resultaten (per resultaatdoelstelling hebben wij de eraan
gekoppelde provinciale bijdrage op basis van uw begroting vermeld):
het ondersteunen van 96 bedrijven bij het maken van strategische HRM plannen inclusief
het opleiden en bijscholen van 814 werknemers (€ 480.000,00);
24 mensen uit de uitkering laten instromen ( € 41.040,00);
het opleiden van 48 praktijkopleiders ( € 52.800,00);
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het opleiden van 8 hybride techniekdocenten (€ 71.400,00);
het ontwikkelen van onderwijsmodules ( € 26.400,00);
input genereren voor vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor werkenden
(€ 58.800,00);
het kweken van awareness bij bedrijven en werknemers ( € 37.530,00).
daarnaast verwachten wij dat u 320 bedrijven en 4000 werknemers gaat voorlichten over Leven
Lang Ontwikkelen en koppelen aan Leo. Op deze wijze kan het ontwikkelprogramma Leo
ondersteuning bieden aan de werknemers van de deelnemende bedrijven en werkzoekenden;
een keer per kwartaal (te starten vanaf het 2e kwartaal 2019/juni 2019) organiseert u een regionaal
overleg met de relevante stakeholders, waaronder arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en de
Provincie Limburg;
per bedrijf waar een personeelsplan is opgesteld zal een evaluatie worden ingericht en uitgevoerd;
onder toepassing van artikel 20, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg
2017 e.v. dient u ons halfjaarlijks (1 september 2019, 1 maart 2020 en 1 september 2020) een
voortgangsrapportage te overleggen, waarin u de stand van zaken (inhoudelijk en financieel) van het
project weergeeft en aangeeft in hoeverre de bovengenoemde resultaatdoelstellingen reeds zijn
uitgevoerd;
het project moet worden uitgevoerd volgens het projectplan van 28 januari 2019, dat wij per e-mail
van 18 februari 2019 van u hebben ontvangen;
het project heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021;
op grond van artikel 21 van de ASV 2017 dient u schriftelijk en gemotiveerd het volgende te melden:

het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten;

een wijziging van de looptijd van het project (zie de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn
gesubsidieerde projecten);

wijzigingen van 20% of meer in de begrote kosten of opbrengsten.
Deze meldingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Wij attenderen u erop
dat u deze zaken moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd;
u dient uw financiële administratie dusdanig in te regelen, dat daarin een strikte scheiding wordt
aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige activiteiten;
als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet
het actuele logo van de Provincie Limburg worden gebruikt;
ons college hecht er aan dat in het project haar naam als subsidieverlener wordt vermeld.
Wij zien dan ook graag dat u actief uitdraagt dat de Provincie Limburg bij uw project is betrokken;
op grond van artikel 24 van de ASV 2017 dient u bij de verlening van opdrachten voor leveringen,
diensten of werken de Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiëring in acht te nemen.
Echter, indien een (mede) door de Provincie Limburg gesubsidieerde opdracht op grond van de
geldende Europese en/of nationale aanbestedingsregels aanbesteed moet worden, dient u deze
Europese en/of nationale aanbestedingsregels in acht te nemen;

We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer u voor de uitvoering van het project gebruik maakt van
een derde partij (anders dan bij opdrachtverlening) en de subsidie (gedeeltelijk) wordt aangewend door of
ten behoeve van deze derde partij, u als subsidieontvanger verantwoordelijk bent en blijft voor de
nakoming van de in deze subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Indien een dergelijke situatie
zich voordoet, dient u derhalve de - in het kader van deze subsidiebeschikking opgenomen –
verplichting(en) door te leggen aan deze derde partij. Bij de vaststelling van de subsidie dient u als
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subsidieontvanger aan te tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan. Wanneer u niet kunt aantonen
dat aan deze verplichtingen is voldaan, zal de subsidie lager worden vastgesteld conform het bij de
verplichting opgenomen kortingspercentage/bedrag.
Daarnaast wijzen wij u erop dat bij de uitvoering van het plan de relatie gelegd wordt met de volgende
projecten en ontwikkelingen. Hierover dient u ons in de voortgangsrapportages te informeren:
- experiment ontschotting scholingsbudgetten. De opbrengst hiervan kan rechtstreeks door de
sectoren worden ingezet in de Techniekcoalitie;
- RIF Digitalisering: in de aanpak gerichte aandacht voor de 21e eeuws vaardigheden inclusief digitale
vaardigheden van werkenden en leerlingen van de betreffende branches. Dat betekent dat we
verwachten dat ons geld ingezet wordt om hier samen met de MBO's (o.a. in relatie tot RIF
Digitalisering) op te trekken waar het gaat om inzicht krijgen in scholingsbehoefte op dit gebied en
hoe dit samen in te vullen is;
- het project geeft ook deels invulling aan de sectorale arrangementen voor werkzoekenden/
zijinstroom die de arbeidsmarktregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg ook voor de
techniek samen met onderwijs gaan uitwerken. Derhalve leveren de regio’s ook cofinanciering;
- energietransitie: voor de energietransitie onder meer in de gebouwde omgeving zijn veel
werknemers nodig die onder meer binnen installatietechniek werken of willen gaan werken. Zowel
kwalitatief (actuele kennis en skills) maar ook kwantitatief ligt hier een enorme opgave;
- Regiodeal Parkstad; de aanpak van de sectoren is onder meer gestoeld op belangrijke
maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie.
Uitbetaling van de subsidie
Wij verstrekken u aan de hand van de door u ingediende liquiditeitsprognose een voorschot tot 90% van
het verleende subsidiebedrag:
Binnen zes weken na verzending van deze beschikking zullen wij een bedrag van € 120.000,00
overmaken op rekeningnummer NL06 INGB 0687 0647 83.
Verdere bevoorschotting vindt plaats op:
1 oktober 2019 € 120.000,00
1 april 2020 € 400.000,00
1 oktober 2020 € 365.000,00
Het eventuele resterende bedrag zal worden uitbetaald bij de afrekening van de subsidie.
Voorts kan de bevoorschotting nog worden aangepast op basis van de door aan te leveren halfjaarlijkse
rapportages. Bij het achterblijven van de resultaatdoelstellingen zal de bevoorschotting neerwaarts
worden aangepast.
Afrekening van de subsidie
Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 september 2021 dient u ons de volgende gegevens
te overleggen voor de definitieve afrekening van de subsidie:

een verzoek tot afrekening van de subsidie met een inhoudelijke eindrapportage over het project. In
deze eindrapportage moet worden weergegeven in hoeverre aan de in deze
subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is voldaan;

een overzicht van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten,
gespecificeerd overeenkomstig de definitieve begroting;
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een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze controleverklaring
moet voldoen aan het Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg.
Wij raden u aan om meteen bij aanvang van het project contact op te nemen met uw accountant.
bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van publicaties;
een verslag waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan de eisen
(aanbestedingsprocedures en procedurevoorschriften) van de Regels aanbesteding provincie
Limburg bij subsidiëring. Indien echter sprake is van artikel 2, vierde lid, van de Regels aanbesteding
provincie Limburg bij subsidiëring dient uit het verslag naar voren te komen op welke wijze invulling
is gegeven aan de geldende Europese en/of nationale aanbestedingsverplichtingen. De
controleverklaring van de onafhankelijke accountant strekt zich mede uit over de getrouwheid van
dat verslag;

Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager
of op nihil worden vastgesteld (zie Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies 2017).
De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke
tekort. Als u eerdergenoemde verplichtingen en/of de resultaten heeft behaald en de gerealiseerde
subsidiabele kosten lager uitvallen dan begroot, wordt de provinciale subsidie naar rato verlaagd. Dit
houdt in dat we de subsidie zullen vaststellen op 42,5% van de gerealiseerde subsidiabele kosten.
Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd.
Bij het niet behalen van de resultaten zullen wij als volgt korten op de verleende subsidie:

het ondersteunen van 96 bedrijven bij het maken van strategische HRM plannen: een bedrag van
€ 5.000,00 voor elk bedrijf minder dan 96;
24 mensen uit de uitkering laten instromen: een bedrag van € 1.710,00 voor elke persoon minder
dan 24;
het opleiden van 48 praktijkopleiders: een bedrag van € 1.100,00 voor elke niet opgeleide
praktijkopleider;
het opleiden van 8 hybride techniekdocenten: een bedrag van € 8.925,00 voor elke docent (minder
dan 8) die niet gestart is met de opleiding;
een bedrag van € 26.400,00 indien er geen onderwijsmodules worden ontwikkeld;

een bedrag van € 58.800,00 indien geen vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor
werkenden worden opgeleverd;

een bedrag van € 37.530,00 indien er geen awareness bij bedrijven en werknemers wordt gekweekt;

de opstartkosten van € 111.760,00 en de organisatiekosten van € 236.800,00 zullen aan de hand
van de werkelijk gemaakte kosten worden afgerekend.
Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer
SAS-2019-00676 contact opnemen met mevrouw K.M.H. Collombon, telefoon +31 43 389 78 59,
e-mail kmh.collombon@prvlimburg.nl en over de procedure met mevrouw E.H.M.T. Rassin,
telefoon +31 43 389 72 73, e-mail ehmt.rassin@prvlimburg.nl.
Overige zaken
U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen enkele
verwachting ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen.
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Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde
beleidsafweging en prioritering te komen.
Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. In dit subsidieregister wordt
opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) project/activiteiten ontvangt.
Onze regelingen, beleidsregels en het actuele logo van de Provincie Limburg zijn te vinden op
www.limburg.nl/subsidies.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

mr. E.W.M.L. Janssen
clustermanager Subsidies
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