
MKB Kredietfaciliteit Gelderland

input activiteiten
 y Opgericht in 2010, in 2014 

onder Topfonds Gelderland   
gebracht. 

 y Uitvoering fondsmanage-
ment door PPM Oost/Oost 
NL.

 y Beschikbaar stellen financie-
ringsinstrument (achter-
gestelde leningen voor 
MKB-bedrijven) in de perio-
de 2010-2015. Er zijn in de 
loop van de jaren, gezien de 
marktsituatie (economische 
crisis groter en langer dan 
verwacht), veranderingen 
doorgevoerd in de looptijd, 
het soort financieringsinstru-
ment, de voorwaarden en 
doelgroep.  

 y PS stelden € 47,5 miljoen 
beschikbaar in een aantal 
tranches. 

 y Middelen mochten één keer 
worden ingezet. 

 y GS besloten in 2020 tot her-
nieuwde inzet van een deel 
van de middelen (€ 6 mln).

output
Aanvragen

99 aanvragen in 2010, in jaren erna 
rond de 50/60. Circa 20% daarvan 
werd gehonoreerd.   

Verstrekte financiering

 yDoel bij start: 50 - 100 bedrijven 
financieren. Dit doel is niet 
bijgesteld toen de provincie in 
2012 en 2013 meer middelen 
ter beschikking stelde ondanks 
verwachtingen over hoeveel 
extra bedrijven hiermee gehol-
pen konden worden. Het aantal 
gefinancierde bedrijven bij 
MKG-I en MKG-II ligt met 55 net 
boven de ondergrens. Het doel 
was niet bereikt zonder de extra 
middelen van MKG-II. De ver-
wachtingen over het aantal extra 
bedrijven bij MKG-II en MKG-III 
zijn niet uitgekomen.  

 yEr is € 32 mln. van de € 46 mln. 
ingezet. Van de € 6 mln. voor de 
hernieuwde inzet is medio 2022 
€ 4,8 mln. geïnvesteerd (€ 1,2 
mln. als buffer voor vervolg-
financiering en beheerkosten 
aangehouden). 

Weerstandsvermogen

Het is niet aan te geven of/in 
hoeverre de verwachting klopt 
dat het weerstandsvermogen van 
bedrijven die financiering kregen 
vanuit de MKG is verbeterd (dit 
bleek te tijdsintensief om in beeld 
te brengen).

outcome
Fondsdoelen - financieel

Cofinanciering 
 y Doel: streven naar cofinanciering van banken en/of andere  

financiers voor minimaal hetzelfde bedrag (oftewel een 
multiplier van minimaal 1).

 y Dit doel is behaald: bij MKG-I was de multiplier 2; bij MKG-II 
1,4; MKG-III is niet ingezet waardoor er geen sprake was 
van cofinanciering en bij de hernieuwde inzet van de MKG 
ligt de multiplier op 7,4.  

Revolverendheid 
 y Doel: revolverendheid van minimaal 80%.

 y Dit doel is niet behaald: De revolverendheid van MKG-I lag 
eind 2017 op 47%. Inmiddels ligt de revolverendheid voor 
MKG als geheel op 67%. 

Fondsdoelen - maatschappelijk

Beleidsdoelen MKG zijn niet eenduidig geformuleerd in ver-
schillende documenten. Doelen fondsplan:

 y Behoud van gezonde en hoogwaardige werkgelegenheid: 
Daar is wat op gerealiseerd, maar gezien het gebrek aan 
prestatie-indicator met streefwaarde onduidelijk of er zo 
veel werkgelegenheid is behouden als bedoeld. 

 y Handhaving van de concurrentiepositie van de regio en 
het regionaal MKB: Geen prestatie-indicator gesteld. Geen 
informatie over. Onbekend of doel is bereikt.

 y Handhaving van de bestaande kredietlijnen van banken 
aan het MKB: Geen prestatie-indicator gesteld. Geen infor-
matie over. Onbekend of doel is bereikt.

impact
Indicatief en zonder uitspraak over causaliteit. 

Ambities economisch beleid

Hoewel er accentwijzigingen plaatsvon-
den in het Gelderse economische beleid, 
kwamen onderstaande drie aspecten de 
afgelopen vijftien jaar in de ambities terug: 

 y Economische groei: Voor het bruto 
regionaal product wordt de streefwaarde 
(negatieve afwijking van het nationaal 
gemiddelde van maximaal 1 procent-
punt) in 2010 en 2012 niet en de overige 
jaren wel gehaald. 

 y Werkgelegenheid: De ontwikkeling van 
het aantal banen laat een stijging zien 
vanaf 2015, maar blijft ietwat achter bij 
het streven (het indexcijfer t.o.v. 2009 op 
het niveau van Nederland).

 y Innovatie: De private R&D-intensiteit laat 
sinds 2015 een groei zien, maar is nog 
niet gelijk aan de streefwaarde (uitkomen 
op of boven het Nederland gemiddelde).

 y De ontwikkeling van de economische 
groei, werkgelegenheid en innovatie vol-
gen een gelijke ontwikkeling als landelijk. 

Maatschappelijke opgaven

Een wijziging in 2019 is dat de provincie 
haar economische accenten gerichter wil 
inzetten op werken aan maatschappelijke 
opgaven/missies [Zie beleidstheorie Top-
fonds en IEG, MKG is voornamelijk ingezet 
in de periode 2010-2015].
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