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Inhoudelijk
Aanleiding

Vanuit Zeeuws bedrijfsleven is er veel vraag naar financiering. Huidige
middelen van Zeeuws Participatiefonds zijn ingezet.

Bevoegdheid

GS
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan
Gedeputeerde Staten.

Wat stellen GS voor?

Een Zeeuws Participatiefonds II op te richten, waardoor de
fondsomvang kan worden vergroot.

Argumenten

Aandeelhouder ABN-AMRO wil de huidige kapitaalinbreng niet
vergroten. Door de oprichting van ZPF II kunnen nieuwe
aandeelhouders toetreden en is het mogelijk om het fonds te laten
groeien.
Hierdoor is het tevens mogelijk om de belangen van de huidige
aandeelhouders in ZPF I te borgen en hen betrokken te houden bij het
fonds in het algemeen. De eigendomsverhoudingen in ZPF I blijven
gelijk en het bestuur, met inbreng van de diversiteit aan expertise, kan
blijven bestaan.
Op grond van de nota Deelnemingenbeleid wordt een stappenplan
doorlopen om de oprichting van een nieuwe deelneming te
onderbouwen. Deze stappen zijn toegelicht. GS nemen een positief
standpunt in.

Doelen en effecten





Het ZPF is een goed instrument om Zeeuwse ondernemers verder
te helpen. Niet alle ondernemers zijn in staat om financiering via de
markt te regelen. Het gebeurt regelmatig dat omdat het ZPF wel
instapt de bank ook meedoet (stapelfinanciering) en er daardoor
business cases c.q. investeringen wel gerealiseerd kunnen worden.
Jaarlijks 5 à 10 ondernemers ondersteunen bij investeringen in hun
bedrijf. Dit genereert 100 banen per jaar.

Controleren

Door het vaststellen van de jaarrekening wordt de revolverendheid van
het fonds gevolgd alsmede het succes en de mate waarin de
doelstelling van fonds gerealiseerd wordt.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt om een bedrag van 450.000 euro in te brengen als
aandelenkapitaal, 150.000 euro uit het stimuleringsprogramma biobased economy en 300.000 euro voor innovatiefinanciering van de
Investeringsagenda. Daarnaast wordt vanuit het bedrijfsleven 350.000
euro beschikbaar gesteld

Overige informatie

Op basis van de bijdragen in de commissie wordt een concept-reactie
voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 29 september een
besluit kunnen nemen.

Resultaat
commissiebehandeling

