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Economische Zaken

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, bekend dat zij in hun vergadering van
11 juni 2013 gewijzigd hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS VOOR DE VESTIGING OF UITBREIDING VAN BEDRIJVEN OF
INSTELLINGEN IN LIMBURG 2009-2013
Artikel I Wijziging nadere regels
A.
Aan artikel 1 worden de volgende leden toegevoegd:
o) Kwetsbare werknemers: personen die:
1. in de voorafgaande zes maanden geen reguliere betaalde betrekking hebben gevonden;
2. geen diploma van hoger middelbaar onderwijs hebben behaald of geen beroepsopleiding
hebben gevolgd (ISCED
3. ouder is dan 50 jaar;
4. als alleenstaande volwassene de zorg heeft voor één of meer ten laste komende personen;
5. werkzaam is in een sector of beroep in een lidstaat waar een gebrek aan evenwicht bestaat
tussen mannen en vrouwen dat ten minste 25 % groter is dan de gemiddelde verhouding
tussen mannen en vrouwen in alle economische sectoren in die lidstaat indien die persoon
tot de ondervertegenwoordigde geslachtsgroep behoort,
of;
6. behoort tot een etnische minderheid in een lidstaat en van wie het profiel met betrekking tot
talenkennis, beroepsopleiding of werkervaring moet worden bijgesteld om zijn vooruitzicht op
het verkrijgen van vast werk te verbeteren.

p).

Uiterst kwetsbare werknemers: personen die in de voorafgaande
24 maanden werkloos zijn geweest;

q).

Gehandicapte werknemers:
1. personen die overeenkomstig het nationale recht als gehandicapt worden erkend, of
2. personen die een erkende beperking hebben als gevolg van een fysieke, mentale of psychische
handicap.

B.
Artikel 2, eerste lid wordt vervangen door: Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie ten behoeve
van vestiging van nieuwe bedrijven of de uitbreiding van een bestaande vestiging in Limburg zoals
omschreven in artikel 5, eerste lid voor investeringen en/of daarmee gemoeide opleidingen en/of
werkgelegenheid verlenen ten laste van het deelbudget knelpuntenfonds dat jaarlijks ter beschikking
wordt gesteld, zulks te beoordelen door Gedeputeerde Staten.
C.
Artikel 3 aanhef wordt vervangen door: Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen indien
een project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoet aan de criteria opgenomen in een van de
hoofdstukken 2 tot en met 5 en daarnaast voldoet aan de volgende criteria:
D.
Het eerste lid van artikel 17 komt te vervallen.
E.
Het eerste lid van artikel 21 komt te vervallen.
F.
Artikel 22 komt als volgt te luiden: Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor
opleidingsprojecten voor zover voldaan is aan de in dit hoofdstuk genoemde criteria.
G.
De zinsnede in artikel 25 “op grond van hoofdstuk 2 of 3” wordt vervangen door de volgende zinsnede
“op grond van hoofdstuk 2, 3 of 5”.
H.
Na artikel 25 wordt een nieuw hoofdstuk 5 toegevoegd. Dit hoofdstuk luidt als volgt:
HOOFDSTUK 5

INDIENSTNEMING (UITERST) KWETSBARE EN GEHANDICAPTE WERKNEMERS

Artikel 26 Algemeen
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen ten behoeve van de indienstneming van (uiterst)
kwetsbare werknemers en/of gehandicapte werknemers voor zover voldaan is aan de in dit hoofdstuk
genoemde voorwaarden.

Artikel 27 (Uiterst) kwetsbare werknemers
1.
Wanneer de betrokken werknemer een kwetsbare werknemer is, zijn de in aanmerking komende
kosten de loonkosten gedurende een maximumperiode van 12 maanden vanaf de
indienstneming.
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2.

Wanneer de betrokken werknemer een uiterst kwetsbare werknemer is, zijn de in aanmerking
komende kosten de loonkosten gedurende een maximumperiode van 24 maanden vanaf de
indienstneming.

3.

Ten aanzien van de steun voor indienstneming van (uiterst) kwetsbare werknemers, bedraagt de
steunintensiteit niet meer dan 50% van de in aanmerking komende kosten.
Ingeval de werkperiode korter is dan 12 maanden of naar gelang het geval 24 maanden, wordt de
steun overeenkomstig naar evenredigheid verminderd.

4.

Artikel 28 Gehandicapte werknemers
1.
Wanneer de betrokken werknemer een gehandicapte werknemer is, zijn de in aanmerking
komende kosten de loonkosten gedurende de gehele periode waarin de gehandicapte
werknemer in dienst is.
2.
Ten aanzien van de steun voor indienstneming van gehandicapte werknemers, bedraagt de
steunintensiteit niet meer dan 75% van de in aanmerking komende kosten.
3.
Ingeval de werkperiode korter is dan 12 maanden, wordt de steun overeenkomstig naar
evenredigheid verminderd.
Artikel 29 Algemeen
1.
Wanneer de indienstneming, in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden,
niet leidt tot een netto-toename van het aantal werknemers in de betrokken onderneming, moeten
de vacature of de vacatures zijn ontstaan ten gevolge van ontslag op initiatief van de werknemer,
handicap, ouderdomspensionering, vermindering van de werktijd op initiatief van de werknemer
of gewettigd ontslag om dringende redenen, en niet door afvloeiingen.
2.
Behalve in het geval van gewettigd ontslag om dringende redenen, moeten de werknemer of
werknemers aanspraak kunnen maken op ononderbroken werkzaamheid gedurende een
minimumperiode die met de betrokken nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten inzake
arbeidscontracten in overeenstemming is.
E. In de laatste alinea in de algemene toelichting wordt onder 3 de volgende zinsnede toegevoegd
(is niet in voorzien via deze subsidieregeling)
F.
De artikelgewijze toelichting op artikel 22 komt als volgt te luiden:
Op grond van hoofdstuk 4 van deze regeling kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verlenen voor
opleidingsprojecten.
G.
De artikelgewijze toelichting op artikel 26 komt als volgt te luiden:
Op grond van hoofdstuk 5 van deze regeling kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verlenen voor
indienstneming van (uiterst) kwetsbare en gehandicapte werknemers.
Artikel II Overgangsrecht
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen, blijven de
bepalingen van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in
Limburg 2009-2013 van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, ook voor de
volgende stappen in het subsidietraject.
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Artikel III Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 13 juni 2013
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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