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SER Noord wil geld zien voor
‘toppers’ die niet kunnen lenen
Johan de Veer
GRONINGEN Overheden, banken en

het midden- en kleinbedrijf (MKB)
in Noord-Nederland moeten een financieringsakkoord sluiten waarmee zij ondernemers die aan de
weg timmeren en willen doorgroeien, een zet geven.
Dat stelt de Sociaal Economische
Raad (SER) Noord-Nederland die in
een gisteren uitgebracht advies pleit
voor financiële ondersteuning van
het midden- en kleinbedrijf. Het
noordelijk akkoord moet ertoe leiden dat bedrijven die het prima
doen maar geen poot aan de grond
krijgen bij de bank, een krediet tussen de 10.000 en 250.000 krijgen.
Banken trekken zich terug, maar
zijn wellicht bereid de regionale economie de helpende hand toe te steken als ook de noordelijke overhe-

den vele miljoenen in een fonds
stoppen. Het instellen van een leenfonds en het aanbieden van deugdelijke advisering voorkomt onnodige
’vastlopers’ in het bedrijfsleven.
Dat is goed voor de ontwikkeling
van de noordelijke economie en de
werkgelegenheid, aldus SER Noord
dat vorig jaar zijn ongerustheid
toonde over de opgedroogde financiering bij de banken. Uit onderzoek
bleek dat vier van de tien noordelijke
topbedrijven in het MKB niet of nauwelijks financiering van groeiplannen rond krijgen. Hoeveel geld in
een eventueel fonds wordt gestopt
hangt af van de partijen die bereid
zijn om het financieringsakkoord te
sluiten.
Daarbij gaat het niet om subsidiering van bedrijven. MKB Noord betoogde onlangs dat ondernemers
niet zitten te wachten op gratis geld.
Ze willen financiering tegen een re-

delijke prijs en zo hun onderneming
vooruit helpen.
Nog niet op de hoogte van het SER
Noord-advies bespraken Provinciale
Staten van Groningen gisteravond
het voorstel voor een eigen leenfonds van vijftig miljoen euro. Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt
(PvdA) liet weten dat in Groningen
ongeveer 400 bedrijven op grond
van hun economische slagkracht en
waarde voor de regio in aanmerking
komen voor een krediet.
De SP en de PVV betreurden dat
daarmee slechts een selecte groep
bedrijven ‘die toch al de weg weet in
subsidie- en kredietenland’ wordt
bediend. Van Mastrigt stelde dat de
financiële polsstok van de provincie
niet lang genoeg is om veel meer
MKB-bedrijven van leningen te
voorzien. ,,Wij kunnen het probleem
van de imperfectie van de bancaire
wereld niet oplossen.’’

