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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-767610356 DOS-2021-

0000099

Onderwerp

Uitvoering motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak- en thuislozenopvang Rotterdam en

Den Haag

Advies

1. Ter uitvoering van motie 981 donaties te verstrekken aan:    

- de Stichting voedselbank regio Haaglanden ad € 2.900,=

- de Stichting voedselbank regio Rotterdam ad € 2.900,=

- de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Rotterdam ad € 2.900,=

- de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Den Haag ad € 2.900,=

- de dierenvoedselbank Haaglanden ad € 1.400,=

- de dierenvoedselbank Rijnmond ad € 1.400,=

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten worden

geïnformeerd over de afdoening van motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak- en

thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot verstrekking van donaties aan

verschillende voedselbanken ter uitvoering van motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak-

en thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan PS met betrekking tot uitvoering van de motie 981 Ondersteuning

voedselbanken dak- en thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 maart 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Als gevolg van de coronapandemie hebben Provinciale Staten in 2020 vanaf maart nauwelijks

fysiek kunnen vergaderen. Vanwege deze situatie is geconstateerd dat er op het budget voor

catering Provinciale Staten een bespring is gerealiseerd. In haar vergadering van 16 december

2020 is motie 981 van De Partij voor de Dieren aangenomen waarin is opgeroepen om een deel

van de bespaarde cateringkosten te doneren aan een goed doel. Zij wil hiermee aansluiten met

diverse maatschappelijke acties van bedrijven en ondersteuning geven aan de actie van Radio

538. 

Provinciale Staten hebben geconstateerd dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor

ondersteuning van voedselbanken en dat veel mensen het financieel zwaar hebben, mede

vanwege de coronacrisis.

De bespaarde cateringkosten van Provinciale Staten Zuid-Holland kan om die reden nuttig

besteed worden door een kwetsbare groep mensen, eventueel met hun huisdieren, te

ondersteunen in hun eerste levensbehoeften.

Provinciale Staten (als orgaan) kunnen geen betalingen verrichten; als er betalingen verricht

worden, gaat dit op basis van een ingezonden factuur waar een prestatie tegenover moet

staan. 

Provinciale Staten verzoeken aan GS de betalingen (donaties) aan in het besluit genoemde

partijen te doen en de kosten hiervan door te belasten aan PS.

Financieel en fiscaal kader

De kosten van deze donaties  worden transitorisch geboekt ten laste het jaar 2020.

Om administratief-technische redenen worden de betalingen eerst ten laste gebracht van FZ 

Na de betalingen worden de kosten doorbelast aan PS. 

Totaalbedrag excl. BTW : € 14.400,00

Programma  : Programma 8 - Financiën en Organisatie

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

De betaling van onderstaande bedragen komen tijdelijk ten laste van Facilitaire Zaken.

Boekingssleutel is: 42300-280-003169-00135. 

Dierenvoedselbank Rijnmond € 1.400

P/A Stichting Okehor (Ondersteuning kind en huisdier omgeving Rotterdam)

                                            

Dierenvoedselbank Haaglanden € 1.400

P/A Stichting Knaagdierenopvang Het Knagertje
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Voedselbank Rotterdam € 2.900

                                                                          

               

Voedselbank Haaglanden € 2.900

                                                           

               

Voor de Leger des Heils Dak- en Thuislozenopvang Den Haag en Leger des Heils Dak- en

Thuislozenopvang Rotterdam is er maar 1 rekeningnummer.

Leger des Heils Dak- en Thuislozenopvang Den Haag € 2.900

Leger des Heils Dak- en Thuislozenopvang Rotterdam € 2.900

                                               

                                                    

Juridisch kader

Deze schenkingen betreffen een donatie aan een goed doel en hebben geen betrekking op

activiteiten ter realisatie of invulling van specifieke provinciale beleidsdoelen. Daarmee

kwalificeren deze donaties niet als subsidie. Aangezien er in met mandaatbesluit voor de

provinciale organisatie geen mandaat is afgegeven  voor donaties wordt dit voorstel voor besluit

aan het voltallig college ter besluitvorming voorgelegd.  

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het onderhavige voorstel strekt ter uitvoering van een door Provinciale Staten van Zuid-Holland

aangenomen motie (zie toelichting voor het college).

3 Proces

 

In haar vergadering van 16 december 2020 hebben Provinciale Staten besloten om een deel van

de bespaarde cateringkosten te schenken aan een goed doel i.c. aan de hierboven in het besluit

genoemde organisaties. 

De kosten komen ten laste van het jaar 2020. Hiervoor is een transitorisch post in de jaarrekening

2020 opgenomen.

Na betaling aan de betreffende organisatie worden de kosten doorbelast aan Provinciale Staten.

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

5 Communicatiestrategie

 Aan PS wordt middels een brief melding gedaan van uitvoering van deze motie.

 


