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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-741968108 DOS-2012-
0007594

Onderwerp

Overzicht 2 juni actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus

 
Advies

1 . Vast te stellen het overzicht 2 juni 2020 met actualiteiten naar aanleiding van ontwikkelingen

Coronavirus.

2. Vast te stellen de brief aan PS.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 2 juni 2020 actualiteit n.a.v.

ontwikkelingen coronavirus.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS en in het
overzicht ten aanzien van openbaar vervoer op te nemen dat er nog geen overeenstemming is
met het Rijk over het dragen van de verliezen die de vervoerders maken nu zij per 1 juni weer de
normale dienstregeling rijden. De huidige tekst in het overzicht kan ten onrechte de indruk
wekken dat die overeenstemming er wel is.
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS - Informatie Actualiteit Coronacrisis Zuid-Holland 2 juni

2. Informatie Actualiteit Coronacrisis Zuid-Holland 2 juni 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 juni 2020 2 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie het overzicht 2 juni 2020 met actualiteiten naar aanleiding van ontwikkelingen Coronavirus.

 

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 per twee weken naar aanleiding

van de ontwikkelingen van het coronavirus. Het bijgevoegde overzicht gaat over de actualiteit van

de cruciale inhoudelijke dossiers, over de acties in onze omgeving & omgevingsdiensten, en over

de laatste stand m.b.t. de provinciale organisatie en haar kritische organisatieprocessen.

 

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. 

Afhankelijk van de aard en nieuwswaardigheid, wordt de middelenkeuze bepaald.
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