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Met het zomerreces in aantocht vond op 19 juni de  

voorjaarseditie van de Algemene Vergadering plaats. 

Traditioneel staat deze vergadering in het teken van de 

bespreking en goedkeuring van het IPO-Jaarverslag en de IPO-

Jaarrekening over het voorafgaande jaar. Beide documenten 

over het jaar 2013 werden, na een gedachtewisseling erover 

tussen bestuur en Algemene Vergadering, goedgekeurd. Los 

van deze formele agendapunten sprak de Algemene 

Vergadering uitgebreid over de toekomst: KOMPAS 2020 en de 

gezamenlijke inzet voor de Provinciale Statenverkiezingen van 

maart 2015. Maar ook de rechtspositie van Statenleden kwam aan bod. 

 

KOMPAS 2020  

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vond een vergadering van het bestuur plaats. 

Zowel het bestuur als de Algemene Vergadering stonden voor een groot deel in het teken 

van KOMPAS 2020. De afgelopen maanden hebben in Provinciale Staten van alle 

provincies bijeenkomsten van KOMPAS 2020 plaats gevonden om KOMPAS 2020 als ‘het 

verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten 

(2015) en Tweede Kamer (2017) te bespreken. Hoewel thematiek en inhoudelijke 

hoofdlijnen gedeeld worden, concludeerden zowel bestuur als Algemene Vergadering dat 

het goed is om meer tijd te nemen om de definitieve versie van KOMPAS 2020 vast te 

stellen. Dit gaf zowel bestuur als Algemene Vergadering ook de ruimte om in hun 

aansluitende vergaderingen afgelopen donderdag uitgebreid inhoudelijk van gedachten te 

wisselen over de voorliggende tekst.  

 

In de zomer worden de uitkomsten van deze bespreking én bijeenkomsten met 

Provinciale Staten gebruikt om KOMPAS 2020 aan te passen tot een definitief document 

dat op 10 & 11 september door het bestuur wordt vastgesteld en gepresenteerd op het 

IPO-Jaarcongres op 30 september en 1 oktober te Zeeland. Doel is om met KOMPAS 

2020 een raamwerk vast te stellen voor rol en positie van provincies waarbij de 

maatschappelijke opgaven vanuit de provinciale kerntaken leidend zijn. Door KOMPAS 

2020 te illustreren met concrete voorbeelden wordt dan meteen duidelijk gemaakt wat, 

waarom en hoe provincies maatschappelijke opgaven aanpakken.  

 

Gezamenlijke inzet Provinciale Statenverkiezingen 2015 

Over een klein jaar vinden de verkiezingen voor Provinciale 

Staten plaats. De Algemene Vergadering heeft hier in de 

najaarsvergadering afgelopen oktober al op voorgesorteerd 

door het bestuur te vragen een voorstel te maken voor een 

gezamenlijke inzet voor deze verkiezingen en deze via het IPO 

te laten verlopen. Het voorstel daartoe werd in de (extra) 

Algemene Vergadering afgelopen maart besproken en 

vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de inzet wordt gericht 

op samenwerking met de rijksoverheid bij een 

opkomstbevorderende campagne gericht op jonge én eerste 

kiezers op basis van KOMPAS 2020 met nadrukkelijk gebruik van sociale media. Bij de 

uitwerking is daarbij afgesproken dat provincies op individuele basis kunnen besluiten of 

ze al dan niet deelnemen waarbij de kosten niet uit de reguliere IPO-begroting 

voortkomen.  

 



- 2 - 

 

Op grond hiervan is het voorstel uitgewerkt door de communicatieadviseurs van de 

provinciehuizen en Statengriffiers tot drie concrete keuzemogelijkheden voor de 

provincies: een slogan gebaseerd op KOMPAS 2020, samenwerking met ProDemos en 

een Stembus/Stembuzz voor jongeren. Geconcludeerd werd dat de uitwerking voldoet 

aan de uitgangspunten zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering en dat sprake is 

van een “gelaagd palet aan activiteiten” waarbij provincies volledig vrij zijn om al dan 

niet deel te nemen en de inhoudelijke vulling zelf ter hand te nemen.  

 

Rechtspositie Statenleden 

Naast de gezamenlijke inzet voor de Statenverkiezingen initieerde de Algemene 

Vergadering afgelopen periode ook een belevingsonderzoek onder alle Statenleden met 

het oog op de rechtspositie van Statenleden. Een werkgroep vanuit de Algemene 

Vergadering, aangevoerd door het AV-lid Dick Buursink, voert het bestuurlijk overleg met 

de minister van BZK over de rechtspositie van Statenleden. Om dit kracht bij te zetten 

zijn op 4 juni jl. de resultaten van het belevingsonderzoek aan de minister overhandigd.  

 

De Algemene Vergadering wisselde van gedachten over het 

onderzoek waarbij werd geconstateerd dat de tijdsbesteding 

door Statenleden relatief gelijk is gebleven, maar dat de 

werkdruk als hoog wordt ervaren waar de vergoeding niet 

mee in verhouding staat. De resultaten sporen daarmee met 

het advies van de toenmalige commissie onder leiding van 

de (inmiddels overleden) Hans Dijkstal. De heer Buursink 

gaf aan dat de minister de resultaten in ontvangst heeft 

genomen, maar daarbij geen concrete toezeggingen deed. 

Wel is inmiddels duidelijk dat de onkostenvergoeding wordt 

verhoogd. De Algemene Vergadering wisselde verder van 

gedachten over het onderzoek en het overleg met de 

minister waarbij tevens met instemming kennis werd 

genomen van het voornemen van de minister van BZK om 

het wetsvoorstel tot vermindering van het aantal leden van 

Provinciale en Gedeputeerde Staten op korte termijn niet 

aan de Tweede Kamer te sturen. De Algemene Vergadering 

concludeerde hiermee dat de minister daarmee feitelijk het 

wetsvoorstel heeft ingetrokken. Tevens nam de AV kennis van de toelichting van de 

voorzitter dat in de marge van een bestuurlijk overleg over financiële verhoudingen de 

minister op dit punt is aangesproken en tot dit resultaat heeft geleid. Verder werd 

afgesproken dat gesprekken worden gevoerd met leden van de Tweede Kamer over dit 

onderwerp waarbij als invalshoed het advies van de commissie-Dijkstal wordt gebruikt 

ondersteund door de resultaten van het belevingsonderzoek.  

 

Huisvesting IPO-bureau 

Ten slotte verleende de Algemene Vergadering – 

in lijn met de eerdere besluitvorming over de 

(her)huisvesting van het IPO-bureau – 

goedkeuring aan het voorstel van het bestuur om 

het bestuur te mandateren tot het aangaan van 

een (bank)krediet van maximaal € 1.2 miljoen 

ten behoeve van investeringen voor en inrichting 

van de nieuwe huisvesting van het IPO. Dit 

bedrag komt voort uit de extra gerealiseerde 

besparing op de huisvestingslasten bovenop de al 

afgesproken taakstelling/bezuiniging die deels 

gereserveerd is voor onvoorziene tegenvallers. Bij de vaststelling van de IPO-begroting 

voor 2015 wordt de jaarlijkse huisvestingslast definitief bepaald en is ook duidelijk wat 

de omvang is van de extra gerealiseerde besparing.   


