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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-752062410 DOS-2020-
0007194

Onderwerp

PZH Richtlijnen Covid-19

 
Advies

1 . Vast te stellen de PZH Richtlijnen Covid-19.

2. Te bepalen dat de provinciesecretaris bevoegd is om wijzigingen in de PZH Richtlijnen

Covid-19 door te voeren, met dien verstande dat - indien de betreffende wijziging de

expliciete bevoegdheid is van het college van Gedeputeerde Staten - deze altijd eerst

aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting PZH Richtlijnen Covid-19. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
PZH Richtlijnen Covid-19
 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 29 september 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

 

Aanleiding

Vanaf 16 maart 2020 is er - als gevolg van Covid-19 – op een andere manier gewerkt binnen de

provinciale organisatie. De intelligente lockdown bracht een verplichting tot thuiswerken met zich

mee en dat zorgde voor veel veranderingen voor de provinciale medewerkers en organisatie. De

ambtelijke crisisstaf, het zgn. Continuïteitsteam, heeft daarop in de afgelopen periode voortvarend

geacteerd. Dat heeft geleid tot een grote hoeveelheid maatregelen, richtlijnen, besluiten, regels,

een protocol en daaropvolgend een routekaart. Veel van deze documenten staan verspreid op het

intranet (Binnenplein) met als gevolg dat het overzicht ontbreekt. 

 

Doel

De PZH Richtlijnen Covid – 19 (hierna: de Richtlijnen) vormen het kader voor de omgang met het

coronavirus (COVID-19) binnen de organisatie Provincie Zuid-Holland. In dit document worden

alle tot dusver vastgestelde en gemaakte richtlijnen en afspraken rondom Covid -19 verzameld.   

Het dient daarmee als naslagwerk voor beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders van de

Provincie Zuid-Holland. Het dient ook als basis voor de communicatie richting medewerkers en

leidinggevenden via andere kanalen, zoals het intranet (Binnenplein), maar is daar niet de

vervanging van. De urgentie van de corona crisis heeft om snelle besluitvorming gevraagd. Om

die reden is het niet altijd mogelijk geweest de gebruikelijke procedures in acht te nemen. Er is

wel altijd mondeling afstemming geweest, maar correcte schriftelijke vastlegging ontbreekt soms.

Met het vaststellen van de Richtlijnen door het college van Gedeputeerde Staten wordt de

besluitvorming geformaliseerd en geborgd. 

 

Dynamisch document

De ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn onvoorspelbaar. Het is daarom belangrijk om dit

document dynamisch te houden. Het document bevat richtlijnen, die uit meerdere bronnen

afkomstig zijn, denk daarbij aan de landelijke Richtlijnen. Soms is het een besluit dat door de

WOR-bestuurder wordt genomen in overleg met de Ondernemingsraad, soms is het een besluit

van het college van Gedeputeerde Staten, etc. Voorgesteld wordt om de toekomstige wijzigingen

van het document door de provinciesecretaris vast te laten stellen. Uiteraard zal, als er sprake is

van een richtlijn of besluit, dat de bevoegdheid is van het college van GS, de nieuwe

besluitvorming eerst door het college plaatsvinden, om pas daarna opgenomen te worden in de

Richtlijnen. Ook de medezeggenschap zal conform de afgesproken processen in de

besluitvorming rondom Covid - 19 aangelegenheden worden meegenomen. 

Kortom, de toekomstige wijzingen zullen worden vastgesteld volgens de procedures die

noodzakelijk zijn voor het desbetreffende onderwerp. Na de gemaakte aanpassingen zal het

document op Intranet worden gepubliceerd, zodat alle medewerkers er steeds kennis kunnen

nemen van de meest actuele versie van de Richtlijnen.  

 

Financiële gevolgen Covid-19.

Als gevolg van Covid-19 blijken bepaalde bedrijfsvoeringsbudgetten zowel incidenteel als

structureel niet ingezet te (kunnen) worden zoals oorspronkelijk bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan

vergoedingen voor reiskosten. Aan de andere kant worden nu (onontkoombare) uitgaven gedaan,

die normaal gesproken niet worden gedaan. Denk aan Arbo gerelateerde uitgaven, zoals een
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ergonomisch toetsenbord op de thuiswerkplek, maar ook aan de bloemen, die als blijk van

waardering aan de medewerkers is gegeven in deze, soms toch moeilijke, werkomstandigheden.  

Uitgangspunt met betrekking tot het inzetten van de bedrijfsvoeringsbudgetten blijft vooralsnog

dat dit budgetneutraal moet gebeuren.

Momenteel brengen wij in beeld om welke bedrijfsvoeringsbudgetten het gaat, met onderscheid

naar structurele en incidentele budgetten. Het principe is dat de bedrijfsvoeringsbudgetten in

samenhang worden beschouwd en ingezet worden op diverse uitgaven zoals deze reeds gedaan

zijn en nog zullen plaatsvinden in het kader van Covid -19. Dit zal nader worden uitgewerkt en uw

college wordt geïnformeerd zodra daartoe aanleiding bestaat, al dan niet vergezeld van een

voorstel tot besluitvorming.      

 

Financieel en fiscaal kader

Op dit moment nog niet van toepassing, pas bij de jaarrekening is een overzicht voor 2020 te

geven. 

 

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 8 - Financiën en Organisatie

Financiële risico’s  : niet van toepassing  

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de afgelopen periode zijn door de provinciesecretaris, DT en het continuïteitsteam

verschillende besluiten genomen. Deze zijn geïntegreerd in de PZH Richtlijnen Covid-19.   

 

3 Proces

 

De PZH Richtlijnen Covid-19 zijn in concept ter kennisgeving aan de medezeggenschap

gestuurd. Zij zullen bericht worden na de vaststelling.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming zal interne berichtgeving worden opgesteld richting de medewerkers van de

provincie en de medezeggenschap. 

 


