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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
provinciale cofinancieringsbijdrage voor het'Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) project
Skills4Future'.

Tijdens de Statencommissie FCBE van 23 januari 2019 hebben wij uw zienswijze
gevraagd voor het project Skills4Future. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten
om voor dit project een cofinancieringsbijdrage van € 300.000,-- aan het Alfa College
beschikbaar te stellen. Dit onder de ontbindende voorwaarde dat de aanvraag door de
Dienst Uitvoering Subsidies aan lnstellingen (DUS-l) positief beoordeeld zou worden.

ln mei 2019 heeft DUS-I de aanvraag op grond van een vormfout niet ontvankelijk
verklaard en afgewezen. Een inhoudelijke beoordeling heeft niet plaatsgevonden.

Aangezien de aanvraag niet op inhoudelijke gronden is afgewezen en het project een
belangrijke bouwsteen is voor de ontwikkeling van de maakindustrie in de Dutch
TechZone (DTZ), zijn het Alfa College en haar samenwerkingspartners voornemens
om het projectplan aan te passen, zodat het aangepaste plan in januari 2020 opnieuw
kan worden ingediend. ln het huidige projectplan zullen enige wijzigingen doorgevoerd
worden, in de kern (doel én activiteiten) wijzigt het programma niet.

Om het momentum te behouden, zijn wijvoornemens een deelvan de toegekende
subsidie, een bedrag van € 75.000,--, al beschikbaar te stellen zodat in september
2019, met de aanvang van het nieuwe schooljaar, in afgeslankte vorm gestart kan
worden met de uitvoering van het project. Vervolgens kan in 2020, na toekenning van
de rijksbijdrage, over de volle breedte van het plan Skills4Future tot uitvoering worden
overgegaan.
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Het restant van de eerder toegezegde subsidie, een bedrag van €.225.000,-- zal

worden gekoppeld aan de nieuwe indieningsprocedure van januari 2020.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

mb/coll.


