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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-733215269 DOS-2020-
0001997

Onderwerp

Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland

 
Advies

1 . In te stemmen met het uitvoeren van een Verkenning en startnotitie over Inclusief Zuid-

Holland.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Verkenning en startnotitie Inclusief

Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-

Holland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten over de Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 mei 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Statenlid Stepanyan heeft bij de behandeling van de LTA op 18 december 2019 gevraagd naar

beleid voor een inclusieve leefomgeving. Gedeputeerde Koning heeft aangegeven hierop terug te

komen na overleg in het college. 

 

Met deze brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over een uit te voeren verkenning en

startnotitie op het gebied van inclusief Zuid-Holland ter voorbereiding op het vaststellen van beleid

inclusieve leefomgeving via de Lange termijn agenda omgevingsbeleid (LTA). 

 

Hiermee is het niet de bedoeling een speciaal programma te maken op dit thema. De verkenning

is ervoor bedoeld om te bezien welk beleid we als college al inzetten via de verschillende ambities

en of we mogelijk meer specifieke aandacht moeten geven aan bepaalde groepen in de

samenleving gericht op het verminderen van kansenongelijkheid. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. BTW: nog te bepalen

Programma: 1 Samen werken aan Zuid-Holland, 1 .2 Sterke Samenleving 

Financiële risico’s: geen 

 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het betreft een nieuw beleidsthema dat op onderdelen (organisatie en beleid) bestaand beleid

betreft. In het coalitieakkoord wordt bij elke ambitie aandacht gegeven aan inclusiviteit. De

verkenning en startnotitie inclusiviteit vormen de eerste stappen om te verkennen in hoeverre

inclusiviteit bij de verschillende ambities, vanuit de huidige werkwijze en in het organisatiebeleid

invulling gegeven wordt en of intensivering wenselijk/noodzakelijk is. 

 

3 Proces

 

Voorgesteld wordt met een verkennend onderzoek te starten dat aandacht geeft aan drie

invalshoeken: 

§ Zuid-Holland als plek: een provincie waar alle inwoners gelijke kansen hebben in toegang

tot werk, voorzieningen, woning en opleiding, ongeacht culturele achtergrond, inkomen,

beperkingen of identiteit;

§ Zuid-Holland als overheid: we sluiten met beleid, communicatie, werkwijze en aanpak

aan op de verschillende behoeftes en vraagstukken die horen bij de verscheidenheid aan

inwoners die Zuid-Holland rijk is;

§ Zuid-Holland als organisatie: een organisatie waar medewerkers welkom zijn, meedoen

en erbij horen ongeacht leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender,

inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving of beperkingen. 
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4 Participatie

 

Bij de verkenning zal telefonisch en op digitale wijze (gelet op de corona crisis) verbinding worden

gezocht met partijen die actief zijn op dit thema. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Wordt nader bepaald na vaststelling van de verkenning en startnotitie. 


