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Inleiding

Als gevolg van het Coronavirus zijn we als samenleving, in de provincie Zuid-Holland, in

uitzonderlijk zware omstandigheden terecht gekomen. Dit heeft een omvangrijke impact op

inwoners, ondernemers, werknemers, de zorg en de overheden in regio. Samen staan we de

komende tijd voor een grote uitdaging. Het college van Gedeputeerde Staten is zich hiervan

bewust en wil bijdragen waar mogelijk. Vanzelfsprekend, in samenwerking en afstemming met de

Rijksoverheid, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en

belangenorganisaties.

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen en het belang dat het college van Gedeputeerde

Staten hecht aan het goed en tijdig informeren van uw Staten, is besloten u twee maal per week

een laatste stand van zaken te geven. Middels deze brief en bijgevoegde bijlagen informeren

Gedeputeerde Staten u over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers en over de

laatste stand van zaken met betrekking tot de provinciale organisatie en haar kritische

bedrijfsprocessen. Tevens wordt gepoogd u zo goed mogelijk te informeren over acties die de

Rijksoverheid, omgevingsdiensten, gemeenten en andere provincies ondernemen.

Stand van zaken Rijksoverheid

Op woensdag 18 maart jl. vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de actuele

ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Het debat ging voornamelijk over het Coronavirus en

gezondheid. Ook zijn er enkele vragen gesteld over het economisch noodpakket (zie eveneens

brief noodpakket bij GS brief van 20 maart 2020. PZH-2020-732382738)). Bijgevoegd vindt u de

http://www.zuid-holland.nl
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Kamerbrief over de overheidsfinanciën Overleg bankensector 19 maart 2020 en

financieringsbehoefte i.v.m. het noodpakket van 20 maart jl. (zie bijlage 2)

 

Enkele concrete maatregelen die door de minister genoemd zijn:

· Ondernemend Nederland (ONL) gaat een noodloket openen voor ondernemers, hiervoor

is nog een aantal weken voorbereiding nodig. Het overbruggingsinstrument Borgstelling

midden- en kleinbedrijf (Bmkb) is verruimd en staat open voor alle ‘Corona-noden’. Ook

niet bancair gefinancierde mkb’ers kunnen hier terecht. 

· De regelingen die tegemoetkoming in loonkosten en kredieten voor ZZP’ers regelen,

gaan met terugwerkende kracht per 1 maart in. De uitvoeringsinstanties en de

gemeenten worden hiervoor zo snel mogelijk klaargestoomd.  Dit is een pakket voor drie

maanden met de mogelijkheid voor een verlenging van nog drie maanden. Het is

gebaseerd op het sociaal minimum, omdat het een vereenvoudigde regeling betreft.

Werknemers met flexibele of nulurencontracten vallen ook onder de regeling voor de

tegemoetkoming voor loonkosten. 

· In de wintermaanden wordt gas, water en licht standaard niet meer afgesloten voor

mensen met een betalingsachterstand, de Rijksoverheid gaat onderzoeken of deze

regeling ook voor de komende zomer kan gelden. De meeste woningcorporaties geven

aan dat ze coulant zullen zijn bij huurachterstanden, AEDES zet in op huurkorting. 

Donderdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer wederom over de ontwikkelingen rondom

het coronavirus. Daarnaast wordt Kamerleden op woensdag 25 maart a.s. opnieuw een

technische briefing aangeboden door o.a. het RIVM (zowel het debat als de technische

sessie is live te volgen via debatdirect.tweedekamer.nl.)

Stand van zaken Provincie Zuid-Holland 

· Coronamonitor Zuid-Holland

In de bijlage vindt u een economische update vanuit de provincie Zuid-Holland met

daarin informatie over de Coronamonitor Zuid-Holland en een voortgangsbericht van de

Greenports (zie bijlage 3, 4 en 5). 

· Provinciale organisatie

Op 2 maart jl. is een crisisteam aan de slag gegaan onder leiding van

provinciesecretaris. Zij rapporteert direct aan het college van Gedeputeerde Staten. Het

team richt zich op het continueren van de provincie als bedrijf.  In de eerste fase zijn de

belangrijkste bedrijfskritische processen in kaart gebracht, is hiervoor achtervang

georganiseerd en onderlinge afhankelijkheid verkend. Met de inzichten van nu gaat dit

goed. Het ziektecijfer binnen de organisatie is op dit moment niet significant hoger dan
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rond deze tijd vorig jaar. Inmiddels wordt een scenario van grootschalige uitval verkend

en wat dit zou betekenen voor het uitvoeren van de kritische processen, de achtervang

en de onderlinge afhankelijkheid. Het ambtelijk crisisteam blijft de landelijke

ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwgezet volgen. Binnen dit proces wordt ook

doorgaand stil gestaan bij de bedrijfskritische processen en of extra maatregelen

noodzakelijk zijn.   

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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