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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-753636833 DOS-2020-

0007786

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 875 Beste inwoner

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden
over het behandelvoorstel van de motie 875 Beste inwoner.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de motie 875 Beste
inwoner.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten

op te nemen dat bij de aanhef in brieven “Beste inwoner” de hoofdregel is maar dat in specifieke
gevallen voor een andere, genderneutrale, aanhef kan worden gekozen, zoals bijvoorbeeld

“Beste bewoner van het gebied rondom de …”

Bijlagen

1. Motie 875 Beste inwoner
2. GS-brief aan PS Behandelvoorstel motie 875 Beste inwoner

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Voor u ligt het behandelvoorstel voor motie 875 Beste inwoner. Deze motie vraagt het college de

aanhef van communicatie met algemene doelgroepen te vervangen van ‘Geachte heer/mevrouw’

voor ‘Beste inwoner’ of ‘L.S.’ 

Met de aanpassing van de aanhef volgen we een brede maatschappelijke ontwikkeling om meer

genderneutraal te communiceren. Daarnaast geven we invulling aan ons bestaan als

Regenboogprovincie en bovendien is het een kleine moeite.

De provincie heeft de Direct Duidelijk Deal ondertekend en wil graag helder communiceren met

haar inwoners. Daarom stellen we voor om de aanhef richting groepen inwoners te vervangen

door ‘Beste inwoner van de provincie Zuid-Holland’ en geen gebruik te maken van de aanhef

‘L.S.’

Financieel en fiscaal kader

Bedrag exclusief B.T.W. : Niet van toepassing

Programma: 8 Financiën en organisatie

Financiële risico’s: Geen

Juridisch kader

Er zijn geen bijzonderheden te melden over het juridisch kader met betrekking tot dit voorstel.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Motie 796 – Regenboogprovincie Zuid-Holland

 

3 Proces

 

Wanneer PS instemt met het behandelvoorstel van GS en de motie als afgedaan beschouwt,

zorgt de afdeling Communicatie in samenwerking met andere relevante afdelingen en partners

voor aanpassing van de aanhef van brieven aan groepen inwoners van Zuid-Holland.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing 

 

5 Communicatiestrategie

 

Er vindt, naast de publicatie van GS-besluiten op de provinciale website in het kader van de

actieve openbaarheid, geen actieve communicatie plaats.

 


