GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-772583714 DOS-20120007594

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

6 april 2021

6 april 2021

Onderwerp
Overzicht 6 april 2021 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus

Advies
1.

Vast te stellen het overzicht concrete maatregelen 6 april 2021.

2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het overzicht concrete maatregelen 6 april
2021.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 6 april 2021 actualiteit n.a.v.
ontwikkelingen coronavirus.

Besluit GS
Vastgesteld conform concept

Bijlagen
1. Overzicht concrete maatregelen 6 april 2021
2.
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De brief aan PS

1

Toelichting voor het College

Zie het geactualiseerde maatregelenoverzicht 6 april 2021, waarin de maatregelen 37 tot en met
39 nieuw zijn. Ontwikkelingen op beleidsterreinen zijn in de brief verwerkt.
Financieel en fiscaal kader
Er zijn geen financiële consequenties.

Totaalbedrag exclusief BTW:

0,00

Programma:

Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s:

geen

Juridisch kader
Er zijn geen juridische consequenties.

2

Voorafgaande besluitvorming

GS hebben het overzicht en de brief aan PS op 30 maart in eerste lezing besproken, naar
aanleiding van de bespreking zijn de stukken aangepast en ligt hier de versie van 6 april voor.

3

Proces

Het bijgevoegde overzicht is een geactualiseerde versie van het overzicht van maatregelen
waarmee Gedeputeerde Staten bij willen dragen aan het opvangen van de maatschappelijke en
economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen 1 tot en met 36 uit dit overzicht
hebben we eerder met de Provinciale Staten gedeeld. De maatregelen 37 tot en met 39 zijn
besluiten die sinds het begin van 2021 zijn genomen en waarover we de Provinciale Staten via de
informatievoorziening op de specifieke beleidsterreinen al hebben geïnformeerd.

4

Participatie en rolneming

Niet van toepassing.

5

Communicatiestrategie

Aan de hand van de strategie zoals op 24 maart 2020 in GS besproken wordt de Coronapagina
op de website van de provincie 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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