PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/49
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 19 juli 2005 in aanvulling op de
Algemene Subsidieverordening 2004 gewijzigd hebben vastgesteld de volgende
nadere subsidieregels :
SUBSIDIEREGELING ARBEIDSPLAATSEN LIMBURG 2004-2006

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. geografisch bereik: de provincie Limburg;
b. phasing out Doelstelling 2 Zuid-Limburg gebied: de gemeenten Beek, Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen;
c. het Ceres gebied Noord- en Midden-Limburg, doelstelling 2-platteland: de
gemeenten Nederweert (gedeeltelijk), Helden, Horst aan de Maas, Meijel,
Sevenum, Venlo (gedeeltelijk) en Venray (gedeeltelijk);
d. subsidieaanvrager: groep, (startende) ondernemer, gevestigd c.q. zich vestigende
in Limburg, niet behorend tot de door de Europese Commissie aangewezen
sectoren die uitgesloten zijn van toepassing van de de minimisregeling (Vo.
69/2001);
e. uitgesloten sectoren: de voor de subsidieaanvrager(s) uit de gemeenten,
behorende tot het phasing out Doelstelling 2 Zuid-Limburg gebied dan wel tot het
Ceres gebied Noord- en Midden-Limburg, zoals hierboven omschreven uitgesloten
sectoren, zijnde:
−
delfstoffenwinning;
−
kolenindustrie;
−
staalindustrie;
−
voortbrenging synthetische vezels;
−
bouwnijverheid;
−
automobielindustrie;
−
scheepsbouw;
−
nutsbedrijven;
−
bank- en verzekeringswezen;
−
defensie en wettelijke sociale verzekering;
−
religieuze organisaties;
−
gezondheids- en veterinaire diensten;
−
maatschappelijke dienstverlening;
−
sociaal-cultureel werk;

−

regulier onderwijs (met uitzondering van additionele activiteiten);
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f.

een mkb-onderneming: een onderneming:
a) die niet meer dan 250 werknemers in dienst heeft;
b) die een jaaromzet heeft van niet meer dan 50 miljoen EUR of een jaarlijks
balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen EUR en
c) waarbij niet meer dan 25 procent of meer van het kapitaal of stemrecht in
handen is van een onderneming die niet voldoet aan deze definitie.
g. groep: een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden een
natuurlijk persoon of
privaatrechtelijk rechtspersoon die direct of indirect:
−
de helft of meer van het geplaatste kapitaal verschaft aan;
−
volledig aansprakelijk vennoot is van; of
−
overwegende zeggenschap heeft over; één of meer rechtspersonen of
vennootschappen,
−
en laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;
h. ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in
stand houdt en als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
daaronder begrepen de startende ondernemer die nog niet als zodanig is
ingeschreven;
i. uitvoerende organisatie: de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen organisatie
die de operationele uitvoering van deze regeling voor haar rekening neemt;
j. project: het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen voor de doelgroep dan wel het
starten als zelfstandig ondernemer door een of meer personen uit de doelgroep;
k. uitvoering van een project: het gedurende 12 maanden invullen van de voorziene
arbeidsplaatsen respectievelijk het gedurende 12 maanden functioneren van de
nieuwe onderneming vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van
Koophandel;
l. doelgroep:
−
ontslagbedreigden (werkenden die boventallig zijn verklaard dan wel in een
outplacementtraject zitten of waarvoor een ontslagvergunning is aangevraagd)
en werkzoekenden korter dan 6 maanden werkloos in de leeftijdscategorieën:
−
personen in de leeftijd van 23 jaar en jonger
−
personen in de leeftijd van 24 jaar tot en met 54 jaar
−
personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder
−
ontslagbedreigden (werkenden die boventallig zijn verklaard dan wel in een
outplacementtraject zitten of waarvoor een ontslagvergunning is aangevraagd)
en werkzoekenden korter dan 6 maanden werkloos die als zelfstandig
ondernemer willen starten.
m. arbeidsplaats: de permanent bezette en tot minimaal de helft van een volledige
dagtaak omgerekende arbeidsplaats op jaarbasis, gebaseerd op een
arbeidsovereenkomst/zelfstandig ondernemerschap voor een aaneengesloten
periode van minimaal 12 maanden.
Artikel 2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor projecten gericht op het creëren
van arbeidsplaatsen dan wel op het starten van een eigen onderneming zoals
aangegeven in artikel 1.
Artikel 3. Subsidie aanvraag
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In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2004 gelden voor
de subsidie aanvrager de volgende vereisten:
a. aanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht;
b. aanvragen worden ingediend door een aanvraagformulier met bijlagen in te vullen
dat verkrijgbaar is bij het secretariaat van de afdeling Economische Zaken, tevens
te downloaden via www.limburg.nl. Het formulier vermeldt welke bijlagen daarbij
dienen te worden meegezonden;
c. aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2006.
Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening
Projecten komen slechts voor subsidie in aanmerking:
a. indien en voor zover ze naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een wezenlijke
bijdrage leveren aan de realisatie van het creëren van arbeidsplaatsen in Limburg
voor de in deze regeling beoogde doelgroep, daaronder ook begrepen het starten
als zelfstandig ondernemer in Limburg met een minimale omvang van een (0,5 fte)
parttime arbeidsplaats per startend ondernemer;
b. indien en voor zover de personen uit de doelgroep een –aan de werkloosheid of
ontslagdreiging voorafgaand- dienstverband hebben van tenminste één jaar en niet
verwijtbaar werkloos zijn of dreigen te worden;
c. indien het te verlenen subsidie, inclusief de in een aaneengesloten periode van drie
jaar door de subsidieontvanger reeds verkregen overheidssteun, ten hoogste €
100.000,00 (de minimis) bedraagt;
d. indien en voor zover tegen het project geen overwegende bezwaren bestaan.
Artikel 5. Subsidiebedrag en subsidiabele kosten
1. De hoogte van het subsidie is afhankelijk van het aantal gecreëerde
arbeidsplaatsen voor de doelgroep, de (leeftijds)categorie en het gebied waar de
onderneming c.q. de starter is gevestigd.
2. Als het bestaand aantal arbeidsplaatsen bij aanvang van het project
(referentiewaarde) geldt het totaal aantal arbeidsplaatsen op het moment van
indiening van de aanvraag. Mochten er binnen een periode van drie maanden
voorafgaande aan de aanvraag arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan, zullen deze
in mindering worden gebracht op het aantal arbeidsplaatsen waarvoor subsidie
wordt aangevraagd. Dit geldt binnen de onderneming van de aanvrager of indien
de ondernemer tot een groep behoort binnen de groep waartoe de onderneming
behoort.
3. Het subsidie bedraagt per subsidieaanvrager, die niet voldoet aan (één van) de
criteria vermeld onder navolgend lid 4, per fulltime gecreëerde arbeidsplaats per
(leeftijds)caregorie:
−
€ 1.000,00 p.p. voor personen van 23 jaar en jonger (streefaantal: 49
personen);
−
€ 2.500,00 p.p. voor personen van 24 jaar tot en met 54 jaar (streefaantal: 29
personen);
−
€ 3.500,00 p.p. voor personen van 55 jaar en ouder (streefaantal: 21
personen);
−
€ 3.500,00 per startend ondernemer (ongeacht leeftijd;streefaantal: 30
personen).
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4. Voor ondernemingen/starters, gevestigd in de specifieke gebieden zoals vermeld
onder artikel 1, sub b.en c., zijnde een mkb-onderneming en niet behorend tot de
uitgesloten sectoren zoals vermeld onder artikel 1, sub e, bedraagt het subsidie
per fulltime gecreëerde arbeidsplaats per leeftijds)categorie:
−
€ 2.000,00 p.p. voor personen van 23 jaar en jonger (streefaantal: 221
personen);
−
€ 5.000,00 p.p. voor personen van 24 jaar tot en met 54 jaar (streefaantal: 73
personen);
−
€ 7.000,00 p.p. voor personen van 55 jaar en ouder (streefaantal: 52
personen);
−
€ 7.000,00 per startend ondernemer (ongeacht leeftijd;streefaantal: 41
personen).
−
Minimaal 15% (streefwaarde) van bovenstaande gecreëerde arbeidsplaatsen
is bestemd voor hoger opgeleiden (HBO, WO)
Het subsidiebedrag wordt naar rato van (overeengekomen) arbeidsduur verlaagd
met dien verstande
dat minimaal sprake moet zijn van 0,5 fte. Dit geldt zowel
in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst als ook voor de startend
ondernemer. Bij minder dan de helft van een volledige dagtaak wordt geen
subsidie verstrekt.
Artikel 6 Verplichtingen
In aanvulling op de Algemene subsidieverordening 2004 geldt de verplichting voor de
subsidieontvanger dat de te realiseren arbeidsplaats(en) niet binnen vijf jaar na de
subsidievaststelling kom(t)(en) te vervallen respectievelijk dat de nieuw gestarte
onderneming niet binnen vijf jaar na de subsidievaststelling wordt beëindigd.
Artikel 7. Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen voor de periode 2004 – 2006 het totale
subsidieplafond vast op € 1.758.000,00. Dit bedrag is verdeeld in drie
deelplafonds, te weten deelplafond 1 ad € 972.001,00 voor het phasing out
Doelstelling 2 Zuid-Limburg gebied (art. 1, sub b.), deelplafond 2 ad € 485.999,00
voor het Ceres gebied Noord- en Midden-Limburg (art. 1, sub c.) en deelplafond 3
ad € 295.000,00 is bestemd voor die aanvragen waarop artikel 5, lid 3 van
toepassing is.
2. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst waarbij
beslissend is de datum waarop de subsidieaanvraag compleet is ontvangen.
3. Voor aanvragen die gelijktijdig zijn ingediend geldt dat die aanvraag voor gaat die
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de
streefaantallen voor de beoogde doelgroep zoals bedoeld in artikel 5.
Artikel 8. Advies
1. Een subsidieaanvraag wordt, onmiddellijk na ontvangst, om schriftelijk advies
voorgelegd aan de uitvoerende organisatie.
2. Bij de in het vorige lid genoemde adviesaanvraag wordt de termijn waarbinnen de
uitvoerende organisatie het advies aan Gedeputeerde Staten moet uitbrengen,
bepaald.
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3. Indien binnen de in lid 2 genoemde termijn geen advies van de uitvoerende
organisatie is ontvangen beslissen Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvraag
zonder voorafgaand advies.
Artikel 9. Vaststelling van het subsidie
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2004 gelden de
volgende voorschriften:
a. binnen 6 maanden na uitvoering van het project dient een aanvraag tot vaststelling
van de subsidie te worden ingediend;
b. aanvragen voor de vaststelling van het subsidie worden ingediend door een
formulier in te vullen en te verzenden dat verkrijgbaar is bij het secretariaat van de
afdeling Economische Zaken, tevens te downloaden via www.limburg.nl. Het
formulier vermeldt ook welke bijlagen daarbij dienen te worden meegezonden;
c. Gedeputeerde Staten stellen het subsidie vast op basis van het aantal
daadwerkelijk gecreëerde arbeidsplaatsen, arbeidsduur en (leeftijds)categorie uit
de doelgroep;
d. het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het bedrag zoals genoemd in de
beschikking tot subsidieverlening.
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Artikel 10. Intrekken of wijzigen subsidieverlening
1. Onverminderd de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene Wet Bestuursrecht
kunnen Gedeputeerde Staten een beschikking tot subsidieverlening intrekken of ten
nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien de subsidieontvanger niet voldoet
aan de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht, van de Algemene
Subsidieverordening 2004 of van deze subsidieregeling.
2. Gedeputeerde Staten kunnen de beschikking tot subsidieverlening bovendien
intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:
a. de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming gezien de
rentabiliteit en de aard van de onderneming niet aanvaardbaar is of indien
gerede twijfel bestaat omtrent het voortbestaan van de onderneming; of
b. aan de subsidieontvanger surséance van betaling is verleend of de
subsidieontvanger failliet is verklaard.
Artikel 11. Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 12. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Limburg
2004-2006.
Artikel 13. Inwerkingtreding en duur
Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in het provinciaal blad en geldt tot
1 oktober 2006 met dien verstande dat de regeling blijft gelden voor subsidieaanvragen
die voor die datum zijn ontvangen.
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TOELICHTING BIJ DE GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGELING ARBEIDSPLAATSEN
LIMBURG 2004 – 2006
De Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Limburg 2004-2006, zoals die in het Provinciaal
Blad van Limburg, 2004/149, is gepubliceerd, is op een aantal punten gewijzigd.
Allereerst was de regeling uitsluitend gericht op twee specifieke aandachtsgebieden, te
weten het phasing out D2 Zuid-Limburg gebied en het Ceres gebied Noord- en MiddenLimburg. Deze beperking wordt nu opgeheven door de regeling op geheel Limburg van
toepassing te verklaren, waarbij overigens de specifieke steun voor de twee
aandachtsgebieden overeind blijft. Daarnaast is de leeftijdsbeperking, zoals die voor
starters gold (<24 jr.en > 55 jr.), voor het gehele gebied Limburg uit de regeling
geschrapt. Tenslotte is het werkloosheidscriterium (korter dan 3 maanden) opgerekt
naar 6 maanden. Naast deze wijzigingen volgt hieronder een algemene toelichting op
de regeling.
De werkloosheid in Limburg zal dit jaar toenemen met ruim 6.000 personen (+ 11,9%).
In 2006 wordt rekening gehouden met een afname van het aantal werklozen in de
provincie. Het aantal banen van werknemers zal dit jaar met 0,4% afnemen (-1.600
banen). Volgend jaar wordt een licht herstel van de werkgelegenheid in Limburg
verwacht (+1,1%).
Als Provincie willen we een pro actieve rol vervullen in de preventieve bestrijding van
werkloosheid. Ten eerste omdat gemeenten en UWV wettelijk verantwoordelijk zijn en
over geld beschikken om reactief de werkloosheid te bestrijden. Verder blijkt uit
gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de effecten van reïntegratie
afhankelijk zijn van de werkloosheidsduur (hoe langer werkloos, hoe kleiner het effect).
Tenslotte blijkt dat voor “werk naar werk” constructies nagenoeg geen middelen voor
mobiliteit van met ontslag bedreigden zijn (“blinde vlek”). Begeleiding is pas na 6
maanden werkloosheidsduur aan de orde. Werknemers zitten vaak de eerste 6
maanden met een zak geld van het sociaal plan thuis. Hiermee daalt hun
arbeidsmarktwaarde aanzienlijk.
Mede binnen bovenstaand kader heeft het Ccollege van Gedeputeerde Staten van
Limburg op 9 december 2003 goedkeuring verleend het programma “Arbeidsmarkt aan
de slag!”. Dit programma is een extra inzet binnen de thema’s Ondernemend Limburg
en Jong zijn in Limburg van het provinciale coalitieakkoord “Limburg verlegt grenzen
2003 – 2007”. “Arbeidsmarkt aan de slag!” bestaat uit de volgende 4 pilots:
1. Steigers bouwen voor een innovatieve regio (doel: hoger opgeleiden behouden
voor de regio);
2. Senioren aan de bak (doel: kennis en kunde van 55+ behouden voor de
arbeidsmarkt);
3. Van werk naar werk (doel: preventieve bestrijding van de werkloosheid);
4. Geen enkele jongere aan de kant (doel: basiskapitaal voor de economische
toekomst van Limburg voor de arbeidsmarkt behouden).
De Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Limburg 2004 – 2006 is bedoeld om
doelstellingen van deze vier pilots te realiseren middels het creëren van nieuwe
arbeidsplaatsen dan wel het starten als zelfstandig ondernemer te stimuleren in geheel
Limburg, en in het bijzonder in:
−
het phasing out D2 gebied Zuid – Limburg (zie artikel 1b.)
−
het Ceres gebied Noord- en Midden-Limburg (zie artikel 1c.)
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Deze nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen zijn bestemd voor de doelgroepen zoals
benoemd in “Arbeidsmarkt aan de slag!”:
−
Pilot 1: hoger opgeleiden;
−
Pilot 2: 55+ ers;
−
Pilot 3: met ontslag bedreigden;
−
Pilot 4: jongeren < 24 jaar;
en die met ontslag bedreigd (werkenden die boventallig zijn verklaard dan wel in een
outplacementtraject zitten of waarvoor een ontslagvergunning is aangevraagd) of korter
dan 6 maanden werkloos zijn (in de Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Limburg 2004 –
2006 gedefinieerd onder artikel 1 k.)
Overigens is op basis van Europese wetgeving het alleen toegestaan dat mkbondernemingen in het phasing out D2 gebied Zuid-Limburg en het Ceres gebied
Noord- en Midden-Limburg gebruik kunnen maken van deze regeling.
Daarnaast geldt voor alle subsidieaanvragers dat de in artikel 1, sub d aangeduide
sectoren, momenteel de volgende sectoren betreft:
−
landbouw;
−
aquacultuur en visserij;
−
vervoer.
Gedeputeerde Staten maken tevens bekend dat zij aan het hoofd van de afdeling
Economische Zaken mandaat hebben verleend voor het uitvoeren van de regeling.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 21 juli 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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