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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-739238769 DOS-2017-
0009702

Onderwerp

Behandeling Motie 919: Let een beetje op elkaar’. Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-

Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-pakketten.   
 
Advies

1 . Vast te stellen, de brief aan Provinciale Staten met daarin het behandelvoorstel voor motie

919: ‘Let een Beetje op elkaar’ Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-Brigade tbv het

aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-pakketten.   

2. Vast te stellen, de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van motie 919: ‘Let een

Beetje op elkaar’ Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-Brigade tbv het aanbod verse

groenten en fruit voor de voedselbank-pakketten.   

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS-brief aan PS achter
‘Geachte Statenleden’ een komma toe te voegen.
 

Bijlagen
GS brief aan PS met behandelvoorstel voor motie 919: ‘Let een Beetje op elkaar’ Ondersteuning
initiatief Groente en Fruit-Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-
pakketten.   

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 mei 2020 12 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de PS vergadering van 22 april 2020 hebben PS de motie 919 ‘Let een beetje op elkaar’

aangenomen, waarin het college wordt verzocht:

a. Samen met de Groente en Fruitbrigade en de relevante organisaties in de provincie Zuid-

Holland die hiermee bezig zijn om de tafel te gaan om de voorstellen te bespreken.

b. Het verzoek van de Groente- en Fruitbrigade nader te bezien en PS te informeren hoe dit

initiatief verder te ondersteunen.

 

In bijgaande brief wordt een behandelvoorstel gedaan om de komende tijd invulling te geven aan

de motie. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0 

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

nvt

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de PS vergadering van 22 april 2020 hebben PS de motie 919 ‘Let een beetje op elkaar’

aangenomen,

 

3 Proces

 

Voorafgaand aan de indiening van de motie heeft contact plaatsgevonden tussen de

portefeuillehouder en de indieners.

 

In de brief informeren GS de Staten:

- Over lopende initiatieven in provincie Zuid-Holland en binnen de eigen organisatie op het

gebied van het tegengaan van voedselverspilling;

- Over de verkenning die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd naar

inzichten in het tegengaan van voedselverspilling in de keten en mogelijke

handelingsperspectieven hierbij voor de provincie, die in de Commissievergadering KNM

op 17 juni op de bespreekagenda zal staan;

- Over het recente initiatief dat de provincie in dit kader heeft genomen via het Startup in

Residence (SiR) programma, om in te spelen op de gevolgen van de Coronacrisis.

 

De thematiek van de motie sluit nauw aan op die van de verkenning over het tegengaan van

voedselverspilling, die op korte termijn wordt gepubliceerd en voor de zomer door PS zal worden

behandeld. Daarom hebben we voorgesteld om de verdere afhandeling van de verzoeken in het

dictum van de motie hierbij te betrekken.
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4 Participatie

 

 Nvt

 

5 Communicatiestrategie

 Nvt

 


