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Amendement Voortzetting BOF1 met uitbreiding doelstellingen
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021, behandelend
het Statenvoorstel 04/21A B0F2: Vervolg Brabant Outcomes Fund
Besluiten 1 tot en met 4 van het ontwerpbesluit 04/21 B te vervangen door
1. Voortzetting van BOF1 in de huidige vorm, met uitbreiding van de bestaande
doelstelling naar maatschappelijke doelen vanuit brede welvaart;
2. De stelposten Sociale Veerkracht van 6 1.1 miljoen en C 300.00 inzetten voor
het realiseren van de doelstellingen van BOF1 (zie ad 1);
3. Voor ondernemers die deelnemen aan BOF1 en een extra lening willen, zal een
krediet ter hoogte van C 7 miljoen uit programmabudget Economie gerealiseerd
worden. De kaders en criteria van Brabant Startup Fonds en het
Innovatiefonds zullen hiervoor verruimd worden met de doelstellingen van
BOF1;
4. Akkoord gaan met risicoafdekking voor dit krediet van C 1,5 miljoen uit de
Algemene Risicoreserve.

Toelichting
Het Brabant Outcomes Fund (voor de duidelijkheid noemen we die BOF1) is als pilot ontwikkeld
binnen het programma Sociale Veerkracht waarbij het waarderen, meten en monitoren van
maatschappelijke impact naast draagvlak en actieve betrokkenheid van burgers belangrijke
componenten zijn. HetBOF is bedoeld om brede maatschappelijke waarde te creëren. De focus van
het BOF ligt op positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden, passend werk voor iedereen en
gelijke kansen: sociaal, economisch, politiek. Ook worden er nieuwe thema's verkend, waaronder
Energiearmoede, Circulair Ondernemen en Vernieuwende (Kleinschalige) Wooninitiatieven1. Bij de
manier van financieren van het BOF staat niet de winst c.q. de financiële resultaten, maar de impact
centraal (maatschappelijke rendement). Ook de ecologische én sociale resultaten kunnen worden
gewaardeerd en daarmee is er ruimte voor nieuwe thema's, projecten en programma's2.
Sociale Veerkracht is ook gericht op het stimuleren van initiatieven en projecten vanuit de burgers.
Deze zullen niet meer gestimuleerd worden als de middelen uit stelpost Sociale Veerkracht in BOF2
worden ingezet als werkkapitaal voor met name de initiatieven/projecten van ondernemers.
De provincie zal door het verstrekken van leningen en participaties meer risicodragend zijn. Binnen
programma Economie en BOM zijn hiervoor al instrumenten en budgetten. Deze kunnen ook voor
ondernemers die deelnemen aan BOF1 toegankelijk gemaakt worden. Hiervoor kunnen de bestaande
kaders en toekenningscriteria voor het in aanmerking komen van leningen en participaties, verruimd
worden aan de doelstelling van BOF1.

1 https://www.brabant.nl/subsites/brabant-outcomes-fund/over-bof/vraag-en-antwoord
2 het financieringsmodel van de social impact bonds (SIB's).
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