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ontwikkelingen coronavirus

 

Geachte Statenleden, 

 

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen die nu gelden tegen

verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Gedeputeerde

Staten beseffen dat deze situatie veel van de samenleving en de inwoners in onze provincie

vraagt. Er is zorg en verdriet over zieke en overleden mensen, bezorgdheid over verdere

besmettingen en onzekerheid over de toekomst van bedrijven en organisaties. Tegelijk zijn er

mooie dingen als de onderlinge verbondenheid van mensen en de veerkracht in de samenleving.

Wij staan dagelijks in contact met sectoren, organisaties en bestuurders in onze provincie om te

kijken hoe wij bij kunnen dragen aan het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

 

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht dat Hans Horlings, wethouder in Midden-Delfland is

overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wij kennen hem als een ervaren, vriendelijke en

betrokken bestuurder in de provincie Zuid-Holland. Sinds 2011 was hij wethouder in de gemeente

Midden-Delfland en daarvoor van 2003-2009 wethouder van Voorschoten. Wij leven zeer mee

met zijn gezin, familie en collega’s. 

 

Dit is onze vierde brief met informatie over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers,

acties van andere overheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot de provinciale

organisatie en haar bedrijfsprocessen.

 

Stand van zaken Rijksoverheid

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket banen en economie aangekondigd. Dit

noodpakket bestaat uit diverse maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bedrijven hun

personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen een overbrugging kunnen krijgen en

ondernemingen waar mogelijk liquiditeit behouden, bijvoorbeeld via versoepelde

belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. In het kader van deze aanpak

heeft het kabinet op 31 maart de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van

Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Met deze tegemoetkoming in loonkosten voor
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bedrijven die nu omzetverlies leiden, wil het kabinet het mogelijk maken dat werkgevers ook in

deze moeilijke periode hun werknemers kunnen behouden, ook diegenen zonder vast contract.

Informatie over de noodmaatregel NOW kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

  

Om digitale besluitvorming in gemeenteraden en Provinciale Staten mogelijk te maken, heeft het

kabinet op dinsdag 31 maart een spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Om de tijdelijkheid

van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies,

gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ te

benadrukken, is gekozen voor een bepaling die de wet op 1 september 2020 laat vervallen.

Hiermee wordt bereikt dat de volksvertegenwoordigingen in de gelegenheid zijn zo nodig ten

minste tot en met het zomerreces het besluitvormingsproces op deze wijze in te richten.

Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, kan de regeling telkens bij koninklijk besluit

met twee maanden worden verlengd. Het is geen verplichting om digitaal te vergaderen, met

inachtneming van de richtlijnen van het RIVM blijven fysieke vergadering en besluitvorming

mogelijk. Zodra vergaderingen weer op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden, kunnen de

volksvertegenwoordigingen overgaan op fysieke vergaderingen, ook als deze wet dan nog niet is

vervallen. De intentie van het parlement is dat de behandeling van de spoedwet op dinsdag 7

april in de Eerste Kamer wordt voltooid. De wet zal daarna direct van kracht zijn. Het wetsvoorstel

en nadere informatie kunt u vinden op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z05828&did=2020D12202

 

Stand van zaken Provincie Zuid-Holland 

In de bijlage vindt u een geactualiseerd overzicht van ontwikkelingen op de provinciale

inhoudelijke dossiers. Ook zijn de antwoorden op de Statenvragen 3604 over ‘Let een beetje op

elkaar. Voedseloverschotten door crisis benutten voor kwetsbare groepen’ bijgevoegd.

  

Op vrijdag 3 april zal een nieuwe Coronamonitor worden gepubliceerd. Deze monitor zal op onze

website worden geplaatst, op de pagina met informatie over het coronavirus. Op 3 april zal de

monitor te vinden zijn op www.zuid-holland.nl/coronavirus, onder het kopje ‘regionale economie’.

 

Ook lanceert de provincie Zuid-Holland, samen met WorldStartup het platform ‘ResilientSociety’.

Op dit platform kunnen innovatieve bedrijven oplossingen aandragen voor vraagstukken die door

de coronacrisis zijn ontstaan. Het bekende Startup in Residence-programma van de provincie zal

hier onderdeel van zijn. In dit programma werken overheden en startups samen aan oplossingen

voor maatschappelijke vraagstukken. Het platform is een initiatief van de provincie Zuid-Holland

en WorldStartup in samenwerking met o.a. Dell, T-Mobile, Den Haag (ImpactCity) en de

gemeente Rotterdam (UP!Rotterdam). Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zuid-

holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/provincie-koppelt-startups-vraagstukken/.

 

In het openbaar vervoer in onze provincie is het aantal reizigers met circa 85% afgenomen. Om

die reden is de dienstregeling bij al onze vervoerders afgeschaald, uiteraard binnen de wettelijke

kaders en in afstemming met de provincie. Locaties die als ‘cruciaal’ gezien worden blijven

bereikbaar. Daarnaast staat in het openbaar vervoer de veiligheid en gezondheid van het

personeel centraal. Hiervoor hanteren wij en onze vervoerders de landelijke richtlijn ‘Protocol

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z05828&did=2020D12202
http://www.zuid-holland.nl/coronavirus
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/provincie-koppelt-startups-vraagstukken/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/provincie-koppelt-startups-vraagstukken/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z05828&did=2020D12202
http://www.zuid-holland.nl/coronavirus,
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/provincie-koppelt-startups-vraagstukken/.
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/provincie-koppelt-startups-vraagstukken/.
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verantwoord reizen met openbaar vervoer’. Deze richtlijn is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/26/protocol-veilig-gebruik-ov

 

Bij infrastructuur- en onderhoudsprojecten willen wij zorg dragen voor continuïteit. Wij willen

werkzaamheden zoveel mogelijk door laten gaan zodat de realisatie van projecten niet of

nauwelijks wordt vertraagd. Hierbij hanteren wij de landelijke richtlijnen, zoals het protocol

‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-

doorwerken Verder bekijken wij hoe wij in de huidige situatie lopende infra- en

onderhoudsprojecten kunnen versnellen. Door de afgenomen verkeersdrukte zijn hier

mogelijkheden voor. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de betrokken bedrijven en de

omgeving. Momenteel is bijvoorbeeld al versnelling in gang gezet bij werkzaamheden aan de

N211 in het Westland. 

 

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de huidige maatregelen om het coronavirus in

te dammen te continueren tot 28 april heeft het ambtelijk continuïteitsteam besloten om de

huidige werkwijze van de ambtelijke organisatie te verlengen. Het provinciehuis blijft dicht

(behalve voor medewerkers die werkzaam zijn in cruciale processen) en het thuiswerken wordt

gecontinueerd. Om het thuiswerken beter te ondersteunen is een regeling ARBO-middelen

opgesteld waarmee medewerkers betere faciliteiten kan worden aangeboden. Deze regeling

geldt voor de door het kabinet vastgestelde periode van beperkingen.

 

Gedeputeerde Staten hebben veel waardering voor de inzet en houding van de provinciale

medewerkers; velen zorgen thuis dat processen gewoon door gaan en mensen in de uitvoering of

het toezicht zorgen dat onze systemen en infrastructuur begaanbaar blijven.

 

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

  

 

Bijlagen:

1 . Informatie Actualiteit Coronacrisis Zuid-Holland 1 april 2020
2. Beantwoording Statenvragen 3604 Let een beetje op elkaar

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/26/protocol-veilig-gebruik-ov
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/26/protocol-veilig-gebruik-ov
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken

