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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-737339189 DOS-2012-
0007594

Onderwerp

Inventarisatie 28 april maatregelen PZH Corona virus

 
Advies

1 . Vast te stellen van de aanvulling van het maatregelenpakket van de provincie Zuid-Holland,

met maatregel nr. 17 t/m 22 (zie bijlage).

Maatregel 17: Ondersteuning lokale journalistiek wordt aan het maatregelenpakket

toegevoegd onder voorbehoud van besluitvorming over deze maatregel in de GS vergadering

van 28 april (zie separaat agendapunt hierover)

2. Vast te stellen de brief aan PS.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

4. Vast te stellen het Nieuwsbericht Communicatie GS update corona 28 april.

5. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3612 Werkomstandigheden en

informatievoorzieningen arbeidsmigranten in coronacrisis.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- De stukken kritisch na te lopen of er geen verwachtingen gewekt worden die niet waargemaakt
kunnen worden. GS willen niet de indruk wekken dat de provincie het oplost, daar waar de
provincie dat niet kan;
- Het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ te checken en aan te passen: Het
overzicht is bedoeld om inzichtelijk te maken welke maatregelen de provincie Zuid-Holland
neemt. Nu staan er ook maatregelen in die landelijk gebeuren;
- In het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ de tekst bij maatregel 15 inzake
‘Vergunningverlening’ aan te passen met als doel de verwachtingen te temperen. Daarnaast moet
worden gecheckt of er is afgestemd met de ODH;
- In het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ de tekst bij maatregel 17 inzake
‘Ondersteuning lokale journalistiek’ te herschrijven. Er staat nu dat de provincie middelen ter
beschikking stelt, terwijl hiervoor misschien een besluit van PS nodig is. Dit moet uitgezocht
worden;
- De tekst inzake ‘versnellen infra projecten’ aan te passen conform de strekking van de tekst in
eerdere versies. Voorkomen moet worden dat er verwachtingen gewekt worden die niet
realiseerbaar zijn;
- De passage ‘Verder heeft een groot aantal partijen …’ op p.2 van de brief aan PS te verplaatsen
naar het kopje ‘Stand van zaken provincie Zuid-Holland’;
- De kop van het nieuwsbericht aan te passen. Het gaat niet om ‘versnellen’.
 
Zie ook het GS-besluit inzake A2 ‘Tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis’. Het
besluit van A2 moet, daar waar relevant, verwerkt worden in A1 .
 

Bijlagen

1 . Overzicht concrete maatregelen versie 28 april 2020 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 28 april 2020 28 april 2020
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2. GS-Brief aan PS bij de inventarisatie 28 april maatregelen PZH corona virus

3. Nieuwsbericht Communicatie GS update corona 28 april

4. Beantwoording Statenvragen 3612 Werkomstandigheden en informatievoorzieningen

arbeidsmigranten in coronacrisis
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1 Toelichting voor het College

 

Zie het overzicht voor de concrete maatregelen die de provincie Zuid-Holland neemt m.b.t. de

Corona crisis.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er is geen sprake van voorafgaande provinciale besluitvorming.

 

3 Proces

 

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten één keer week naar aanleiding van de

ontwikkelingen van het coronavirus. De ene week informeren Gedeputeerde Staten door middel

van een overzicht van ontwikkelingen op alle beleidsthema’s en de andere week door middel van

een geactualiseerd overzicht van maatregelen die de PZH neemt om de gevolgen van de

coronacrisis op te vangen. Het bijgevoegde overzicht gaat over de maatregelen van de provincie

Zuid-Holland.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

Aan de hand van de strategie zoals op 24 maart in GS besproken wordt de Coronapagina op de

website van de provincie dagelijks geüpdatet https://www.zuid-holland.nl/actueel/coronavirus/ als

ook de webpagina voor de collega’s https://binnenplein.pzh.nl/groepen/coronavirus/.

 

Tegelijk met de update aan PS gaat berichtgeving uit over de acties die de provincie onderneemt. 

Zie het nieuwsbericht Communicatie GS update corona 28 april.
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