Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
P.H.A. van Waaij (VVD), R.F. Weide (VVD)en H.L Zilverentant (VVD)
(d.d. 18 maart 2020)
Nummer
3603
Onderwerp
Crisisbeheersing in het kader van Corona-virus (COVID-19)

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In de afgelopen dagen zijn in Nederland stevige beleidsmaatregelen genomen en
oproepen aan het publiek gedaan, in het kader van het voorkomen van een
oncontroleerbaar snelle uitbreiding van het aantal met het corona-virus (Covid-19)
besmette personen, waardoor verregaande behandeling binnen onze
gezondheidszorg mogelijk en beheersbaar blijft.
De centrale regie op het nemen van maatregelen voor de volksgezondheid ligt daarbij
nadrukkelijk op landelijk niveau, aangevuld met de aanscherpingen door de
veiligheidsregio’s, terwijl ook het inperken van maatschappelijke schade door de
landelijke overheid zeer voortvarend wordt opgepakt.
Voor lokale- en provinciale overheden zullen met name informeren, beheersen en
handhaving als grootste taken ten aanzien van genomen- en nog te nemen
maatregelen gelden, waarbij, in het licht van zulke maatregelen, met name het blijven
controleren en beheren van vitale- en kritische onderdelen een belangrijke functie van
de provincie is.
Hiernaast kan de provincie ondersteuning bieden aan lokale- en regionale overheden,
veiligheidsregio’s, en zorginstellingen, terwijl ook al rekening gehouden zal moeten
worden met de gevolgen voor getroffen maatschappelijke- en economische sectoren
binnen onze provincie, tijdens en na afloop van deze crisis.
Met betrekking tot de rol van de provinciale organisatie heeft de VVD de volgende
vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

FZ/GS/Alg

Pagina 2/3

1.

Kan het College inzichtelijk maken hoe de provinciale organisatie zich verhoudt tot
deze crisis, in het licht van vitale en kritische onderdelen binnen de provincie en hoe
de organisatie op dit moment functioneert? Graag ook een overzicht van de
provinciale crisisstructuur.
Antwoord
Op 2 maart jl. heeft de provinciesecretaris de Ambtelijke Staf
Aanpak Corona gevormd. Deze Ambtelijke Staf werkt langs de
lijnen van het provinciale Plan Crisisorganisatie Zuid-Holland en
de Continuïteitsplannen van de Afdelingen Informatisering en
Automatisering, Facilitaire Zaken en Personeel en Organisatie.
De Ambtelijke Staf staat onder leiding van de provinciesecretaris.
Zie ook afbeelding 1. Zij rapporteert aan het college van
Gedeputeerde Staten. De staf richt zich op het continueren van
de provincie als organisatie en heeft haar handelen (deels)
gebaseerd op de calamiteitenplannen van de bovengenoemde
afdelingen. De eerste fase was gericht op facilitaire maatregelen
en communicatie naar medewerkers. In navolging van de
richtlijnen van het RIVM is vervolgens thuiswerken gestimuleerd.
Toen eenmaal strengere maatregelen noodzakelijk bleken, is
besloten het Provinciehuis en de buitenlocaties te sluiten. Alleen
wanneer een organisatiekritisch proces niet vanuit huis kan
worden uitgevoerd, kan een werkplek ter beschikking worden
gesteld.
In de eerste fase is het management gevraagd om per afdeling
de belangrijkste organisatiekritische processen in kaart te
brengen, achtervang te organiseren en onderlinge
afhankelijkheid te verkennen. Met de inzichten van nu gaat dit
goed. Het ziektecijfer is niet significant hoger dan deze tijd vorige
jaar. Er wordt een scenario van grootschalige uitval verkend en
wat dit betekent voor het uitvoeren van de kritische processen,
Afbeelding 1. Schematische
de achtervang en de onderlinge afhankelijkheid. De Ambtelijke
weergave crisisorganisatie
Staf blijft de ontwikkelingen volgen. Hier wordt ook telkens stil
gestaan bij de organisatiekritische processen en of extra
maatregelen noodzakelijk zijn. (Zie eveneens GS brief van 23 maart 2020 732967460).

2.

Wordt er door de Provincie Zuid-Holland (crisis-gerelateerde) actie ondernomen op
het bieden van (tijdelijke) ondersteuning van lokale- en regionale overheden,
veiligheidsregio’s en/of zorginstellingen, danwel is het College bereid op korte termijn
te kijken waar (verdere) hulp vanuit de Provincie noodzakelijk zou kunnen zijn?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 3.

3.

Is er voor provinciale ondersteuning als bedoeld bij vraag 2, met inachtneming van de
ingestelde maatregelen, voldoende inzetbare capaciteit binnen het ambtelijk apparaat
en kan daarbinnen zo nodig worden geherprioriteerd tussen clusters en afdelingen?

Antwoord
De ambtelijke organisatie brengt momenteel in kaart waar sprake is van over- dan wel
ondercapaciteit en waar dit vraagt om herprioritering binnen de organisatie. En
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onderzoekt in het verlengde daarvan mogelijkheden voor een uitgestoken hand naar
het leveren van een maatschappelijke bijdrage.
4.

Is het College bereid om de gevolgen voor regionale maatschappelijke sectoren en
onze regionale economie - in het bijzonder voor de sectoren die hard getroffen
worden, waaronder (glas)tuinbouw en sierteelt, horeca, detailhandel en ambulante
handel – te monitoren, in beeld te brengen en (bijvoorbeeld) samen met de Economic
Board en brancheorganisaties te analyseren, om zodoende op gerichte ondersteuning
te kunnen sturen in de komende weken/maanden?
Antwoord
Samen met de Economic Board Zuid-Holland en InnovationQuarter hebben wij de
Coronamonitor Zuid-Holland opgesteld. (Zie bijlage 3 bij GS brief van 23 maart 2020 732967460). Deze monitor wordt elke twee weken geüpdatet met de actuele
informatie. Het doel van de monitor is om inzicht te verschaffen in de impact van het
coronavirus op de economie van Zuid-Holland. De monitor is een feitelijke analyse
waar we als provincie mogelijke maatregelen op kunnen baseren. Daarnaast is de
provincie Zuid-Holland onderdeel van de landelijke crisisorganisatie rondom de
tuinbouw. Ook hier worden, op landelijk niveau, feiten en cijfers bijeengebracht die
basis zijn voor onze periodieke rapportage aan Provinciale Staten.

5.

Is het mogelijk deze vragen eerder schriftelijk te beantwoorden dan de gebruikelijke
termijn, en kunnen de Staten wekelijks een update ontvangen over de kritische en
vitale onderdelen van de provinciale organisatie, en de provinciale inspanningen ter
ondersteuning aan andere actoren, zoals genoemd in vraag 2 en 4?
Antwoord
Deze vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord. Vanaf 20 maart jl. wordt PS twee
keer per week geïnformeerd over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers,
over de acties die Rijksoverheid, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies
nemen en over de laatste stand met betrekking tot de provinciale organisatie en haar
kritische organisatieprocessen.

Den Haag,
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