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Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
102501

onderwerp Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital 
Agenda

voorgesteld besluit 1. Vaststellen wijziging van het Algemeen Subsidiebesluit 
Zeeland 2013 in verband met aanpassing van hoofdstuk 17A 
'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het 
kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda' 
conform bijgevoegd besluit;
2. Openstellen van de mogelijkheid tot indienen van een 
aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 17A 
'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het 
kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda' 
met ingang van 26 november 2021 tot en met 25 maart 2022 en 
vaststellen van een subsidieplafond van € 500.000,- voor het 
verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17A.2 conform 
bijgevoegd besluit; 
3. Besluiten 1en 2 publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Dekking openstelling conform de financiële consequenties in 
deze nota.

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zet in op 
structuurversterking van de Zeeuwse economische clusters zoals 
benoemd in het investeringsprogramma Zeeland in 
Stroomversnelling. Arbeidsmarkt is voor veel partijen een 
belangrijk terugkerend thema dat aansluit op het 
investeringsprogramma ZiS en ook onderdeel is van de 
strategische agenda’s van K&I netwerken. Op advies van de 
Economic Board Zeeland worden aparte openstellingen voor de 
Human Capital Agenda gerealiseerd. De regeling wordt voor de 
derde keer opengesteld voor aanvragen met ingang van 25 
november 2021 met een subsidieplafond van € 500.000,- en sluit 
op 25 maart 2022. 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - economie
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Overwegingen en advies
Vanuit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling zetten we in op het 
verbeteren van de economische clusters in Zeeland, om op deze manier te werken aan 
robuuste ecosystemen die op basis van een gezamenlijke agenda zorgen voor een 
effectievere en slagvaardigere samenwerking met partners over de grenzen heen.

Op advies van de Economic Board Zeeland worden naast brede openstellingen voor 
Zeeuwse economische clusters ook thematische openstellingen gerealiseerd voor het thema 
Human Capital Agenda. De openstelling sluit aan op een duidelijke behoefte in het veld om 
met innovatie op dit thema aan de slag te gaan. Het stelt daarbij de eis aan projecten, in lijn 
met het arbeidsmarktbeleid, om de vraag van de werkgever(s) centraal te stellen. 

Om de effectiviteit van deze subsidie te evalueren is er afgelopen zomer middels een enquête 
aan eerdere ontvangers van de subsidie gevraagd of dit instrument volgens hen gepast bleek 
voor de projectomvang en of het hen voldoende op weg heeft geholpen. De uitkomst hierop 
was overduidelijk positief, met de vraag om extra aandacht voor contact en begeleiding 
tijdens de aanvraagperiode en na ontvangst. Dat krijgt voor deze openstelling dan ook 
aanvullend de aandacht. Voor eerdere openstellingen werden in totaal 18 aanvragen 
ingediend, waarvan er 13 gehonoreerd zijn. 

Economische structuurversterking: naar een wendbare en weerbare arbeidsmarkt
Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel blijft een duidelijk knelpunt. Dat stelt 
Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden voor een grote uitdaging, want voor 
een sterke economie vormt een wendbare en weerbare arbeidsmarkt een belangrijke 
voorwaarde. 

De urgentie van het arbeidsmarkt vraagstuk vraagt van alle betrokken partijen dat zij verder 
kijken dan hun eigen vraag en grenzen en dat zij de verbinding zoeken om samen méér te 
bereiken, bijvoorbeeld om sector-brede of juist cross-sectorale oplossingen te realiseren. Het 
vraagt om vernieuwende oplossingen; het daagt organisaties uit om met frisse, open en 
kritische blik te kijken naar de rol die zij hierbij kunnen vervullen. 

De huidige oplossingen voldoen niet (meer) dus moet er worden gekeken naar nieuwe, 
innovatieve vormen van aanpak. Met andere woorden, oplossingen door middel van sociale 
innovatie: het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, methodes en/of door middel 
van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare 
impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Daarbij is een nadrukkelijke vereiste om de 
vraag/behoefte van de ondernemers (werkgevers) centraal te stellen in het project. Het 
project moet dus vraag-gestuurd zijn opgezet, waarbij het eindresultaat effectief bijdraagt aan 
het oplossen van de krapte.

De regeling wordt opengesteld voor alle economische clusters uit het investeringsprogramma 
Zeeland in Stroomversnelling:
- Industrie en Maintenance
- Havens en Logistiek
- Agrofood en Seafood
- Water en Energie
- Vrijetijdseconomie
- Zorg
Conform de eerdere HCA openstellingen wordt de sector Onderwijs toegevoegd aan de 
sectoren die gebruik kunnen maken van de regeling, gezien de fundamentele rol die deze 
sector vervult voor de Zeeuwse economische clusters. De regeling maakt het mogelijk voor 
onderwijsinstellingen om als werkgever te participeren in een consortium als het project zich 
richt op het aanpakken van krapte binnen de sector. 

De subsidieregeling Human Capital Agenda
De regeling (zie bijlage) richt zich op economische structuurversterking door middel van het 
aanjagen van sociale innovatieprojecten die bijdragen aan het oplossen van de krapte op de 
arbeidsmarkt. De regeling is op inhoud ongewijzigd gebleven, op een kleine wijziging in 
hoofdstuk 17A na, namelijk dat aanvragen additioneel moeten zijn aan gemeentelijke 



activiteiten en projecten. Dit betekent dat projecten die gericht zijn op het toeleiden van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk niet binnen de scope van de regeling 
vallen. Dit is een wettelijke taak van gemeenten, met een eigen financieringsstroom. 
Dit was een aanbeveling na de evaluatie van de vorige openstelling. Daarom dient dit deel 
van het hoofdstuk opnieuw te worden vastgesteld.
De regeling is in nauwe samenwerking ontwikkeld met het Aanvalsteam Arbeidsmarkt en het 
team Campus Zeeland, en sluit aan op de acties, plannen en ontwikkelingen van het 
aanvalsplan arbeidsmarkt. Zo richt de regeling zich op het ondersteunen van 
complementaire, vernieuwende initiatieven van bestaande en nieuwe consortia. De 
ondergrens voor subsidieaanvragen bedraagt  €10.000,-  de bovengrens € 50.000,- per 
aanvraag.  

Impuls Zeeland is samen met de Provincie Zeeland verantwoordelijk voor de communicatie 
en zorgt voor advies en begeleiding van geïnteresseerde consortia bij het schrijven van een 
subsidieaanvraag. Voor de beoordelingsprocedure zal een anoniem lid aansluiten bij de 
deskundigencommissie met gerichte expertise op het gebied van human capital.  

Om deze openstelling goed onder de aandacht te brengen zal gericht gecommuniceerd 
worden via zowel de Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken als ook via de kanalen van de 
sector-, branche- en werkgeversorganisaties, Impuls Zeeland, Dockwize en provincie 
Zeeland. 

Advies
In te stemmen met het realiseren van een derde openstelling voor de Human Capital Agenda.
De subsidieregeling wordt opengesteld voor aanvragen met ingang van 26 november a.s. met 
een subsidieplafond van € 500.000,- en sluit op 25 maart 2022.

 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
nvt

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Gedeputeerde Staten 16 november 2021

Consequenties besluit

Financiële consequenties 
Een bedrag van € 500.000,- beschikbaar stellen als subsidieplafond uit de middelen Zeeland 
in Stroomversnelling. De openstelling sluit op 25 maart 2022. De subsidies komen derhalve 
ten laste van de begroting 2022, die 12 november jl. door PS is vastgesteld.

In de meerjarenraming is voor 2022 ca. € 2.800.000 (incl. verwachte bijdrage van Zeeuwse 
gemeenten) opgenomen ten behoeve van de aanjaaggelden. Deze worden ingezet voor 
diverse openstellingen. De subsidies worden naar verhouding van inbreng door het rijk, 
gemeenten en provincie ten laste van de budgetten gebracht. 

Dekking van het plafondbedrag voor de openstelling Human Capital Agenda is als volgt 
voorzien : 

1. 72% (Rijk en gemeenten) t.l.v. 71028 Aanjaaggelden ZIS2
2. 28% (Provincie) t.l.v. 71027 Aanjaaggelden ZIS2 cofin. prov.

De verwachting is dat de budgetten voor Zeeland in Stroomversnelling 1 volledig benut 



worden t.b.v. voorgaande openstellingen (6e openstelling ZiS en 7e openstelling ZiS), die 
eerder beschikt worden dan openstelling HCA. Mochten er onverhoopt toch nog middelen 
ZiS1 resteren, dan zullen we eerst die benutten alvorens ZiS2 budgetten in te zetten als 
dekking.

Juridische consequenties
De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling is opgenomen in het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 in hoofdstuk 17 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van 
subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling’. De regeling past daarmee in de 
provinciale subsidiestructuur Asv/Asb. Na afloop van de openstellingsperiode wordt de 
subsidieregeling weer geëvalueerd en desgewenst aangepast.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en 

vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital 

Agenda 

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 november 2021, kenmerk 102501, aangaande het 

openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen 

van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 17 A 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking 

van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda' van het Algemeen 

subsidiebesluit Zeeland 2013. 

  

Gedeputeerde staten van Zeeland, 

– overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 17A 'Bijzondere be- 

palingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human 

Capital Agenda' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een 

subsidieplafond dient te worden vastgesteld; 

– overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor 

zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld; 

– gelet op artikel 17A.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013; 

besluiten: 

  

Artikel  I 
Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17A.2 van het Algemeen subsidie- 

besluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 25 november 2021 tot en met 25 maart 

2022. 

  

Artikel  II 
Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17A.2 van het Algemeen 

subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 500.000,-. 

  

Artikel  III 
De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidie- 

plafond. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde 

subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 17A.8 

van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. 

  

Artikel  IV 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 

Blad waarin het wordt geplaatst. 

  

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 november 2021. 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

PROVINCIAAL BLAD 
NaN ? 

Officiële uitgave van de provincie Zeeland 

Provinciaal blad NaN ? 1 



Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het 

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 november 2021, nummer 102501 houden de wij- 

ziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. 

  

Gedeputeerde  staten van Zeeland , 

– overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: 

Human Capital Agenda bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 be- 

nodigd zijn; 

– overwegende dat in deze bijzondere bepalingen periodiek wijzigingen worden aangebracht om 

knelpunten in de uitvoering op te lossen en gewenste beleidswijzigingen te implementeren; 

– gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013; 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013: 

  

Artikel I 
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Onder verlettering van onderdeel f tot g wordt in artikel 17A.4, eerste lid, een onderdeel ingevoegd 

luidende: 

f. het project is additioneel aan gemeentelijke activiteiten en projecten; 

B. In artikel 17A.9, eerste lid, wordt ‘artikel 17A.4, eerste lid, onder f’ vervangen door ‘artikel 17A.4, 

eerste lid, onder g’. 

Artikel  II 
De Toelichting bij het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. In de Toelichting op Artikel 17A.4, eerste lid, onderdeel f en artikel 17A.8, eerste lid wordt ‘Artikel 

17A.4, eerste lid, onderdeel f’ vervangen door ‘Artikel 17A.4, eerste lid, onderdeel f en g’. 

B. Onder de Toelichting op Artikel 17A.4, eerste lid, onderdeel f en g en artikel 17A.8, eerste lid wordt 

voor het onderdeel ‘Toelichting beoordelingscriteria’ een onderdeel ingevoegd luidende: 

‘Gemeenten (in samenwerking met UWV, werkgeversservicepunten, regionale bureaus leerlin- 

genzaken, en het Leerwerkloket) richten zich vanuit hun wettelijke taak op het toeleiden van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De activiteiten en projecten die voor dit 

doel worden ontwikkeld zijn veelal gedekt door middelen vanuit het Rijk en worden centraal ge- 

coördineerd vanuit de arbeidsmarktregio Zeeland. Deze regeling focust zich specifiek op het on- 

dersteunen van projecten die buiten deze gemeentelijke scope en doelgroep vallen’. 

Artikel  III 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 

Blad waarin het wordt geplaatst. 

  

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 november 2021. 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

PROVINCIAAL BLAD 
NaN ? 

Officiële uitgave van de provincie Zeeland 

Provinciaal blad NaN ? 1 


