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Onderwerp: Subsidieaanvraag Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) MBO project
'Hospitality Talent Hubs Drenthe'
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 250.000,-- subsidie te verlenen aan het Drenthe
College voor het Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) mbo project Hospitality Talent
Hubs Drenthe. Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene
subsidieverordening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele
wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Inleiding
De rijksregeling Regionaal lnvesteringsFonds mbo (RlF) heeft tot doel om mbo-
studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeids-
markt. Om dit te bereiken stimuleert het RIF de samenwerking tussen scholen, de
publieke sector en het bedrijfsleven.

Voor de economie van Drenthe is de vrijetijdssector van groot belang. De sector
zorgt voor veel werkgelegenheid en een positief effect op de leefbaarheid van

het platteland. Tegelijkertijd staat de gastvrijheidseconomie de komende jaren
voor grote uitdagingen.
Door het sluiten van onder andere horecazaken en dagattracties als onderdeel
van de coronamaatregelen is het aantal vacatures in de horecasector en toerisme-
sector het afgelopen jaar drastisch gedaald. Nu er weer wordt versoepeld is de

roep om personeel groot.
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Versterkt door de gevolgen van de coronacrisis wordt een forse inspanning ver-
wacht om de vrijwel stilgevallen gastvrijheidseconomie de komende maanden en
jaren weer goed op gang te brengen. Dit heeft ook een grote impact op de
arbeidsmarkt binnen deze sector. Zo willen bedrijven beter aansluiten op de

behoeftes in de markt en nieuwe vormen van dienstverlening introduceren. Dit
vergt een enorme kwaliteitsslag in de opleidingen: anders opleiden in nauwe
samenwerking met bedrijven. Dat betekent verbetering en vernieuwing in onder-
wijsprogramma's, ontwikkelen van hybride leeromgevingen in een passende

mengvorm van beroep leren op de werkplek en leren in de schoolse context en

bijscholing van docenten en leermeesters.

Project Hospitality Talent Hubs Drenthe
Het nieuwe programma Hospitality Talent Hubs Drenthe van het Drenthe College
heeft dan ook tot doel om in samenwerking met de vrijetijdssector de horeca-
opleidingen beter te laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Hiermee
draagt men bij aan de versterking, innovatie, groei en toekomstbestendigheid
van de vrijetijdseconomie in Drenthe.

Kosten
De totale kosten van dit project bedragen €.3.070.324,-- waarvan in totaal
€ 1.407 .963,-- door de bedrijven worden bijgedragen en een bedrag van

€ 646.103,-- door de overheden en kennisinstellingen. Het bedrag van

€1.023.371,-- wordt aangevraagd bij het RIF mbo.

Om deze subsdie te kunnen dekken willen wij de helft van het bedrag,
€ 125.000,--, onttrekken aan de reserve Regionaal Specifiek Pakket (middelen
bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma). Een voorstel om de be-
groting op dit punt te wijzigen zullen wij aan uw staten voorleggen via de
Bestuursrapportage 2021. De andere helft kan uit de bestaande begroting
worden gedekt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


