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... doet de democratie zelden goed 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 februari 2013, FIlW'Y1AJ.OlTD-. c 
Dat op 21 januari 2013 door een delegatie van het IPa een zogeheten 

onderhandelaarsakkoord over financiën werd gesloten met Rijk, VNG en UvW; 
 0) 

2. Dat de inhoud dit akkoord niet alleen financieel, maar ook staatsrechtelijk . ~.~ ~ 
consequenties met zich meebrengt, hetgeen op de website van het IPa zelf verwoord 

wordt als "een fundamentele aantasting van de autonomie van de decentrale ,", ' 
 "", 

3. 	 Dat het bestuur van het IPa desondanks binnen 10 dagen in meerderheid heeft ingestemd 
met dit akkoord; 

4. 	 Dat dergelijke overhaaste processen geen ruimte laten om de gekozen 
volksvertegenwoordiging (de Staten van de Provincies) correct te betrekken; 

5. 	 Dat voldoende democratische legitimatie van de besluitvorming bij belangrijke kwesties 
vanzelfsprekend hoort te zijn (en dat hiervoor dus ook voldoende tijd beschikbaar moet 
zijn): 

Komen tot het standpunt dat het niet wenselijk is dat het bestuur van het IPa in de toekomst 
nogmaals instemt met verstrekkende akkoorden met het Rijk, zonder dat eerst Provinciale 
Staten van de provincies op een zorgvuldige wijze hun oordeel over dat akkoord hebben 
kunnen geven. 

Verzoeken: 

• 	 De vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Gelderland om dit standpunt ter 
besluitvorming in te brengen op de Algemene Vergadering van het IPa van 20 juni 2013 

• 	 De griffier middels een brief aan Provinciale Staten van de overige provincies over het 
Gelderse standpunt te informeren 
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