
 

 

 

 

 
 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

19 juni 2014 te Utrecht 
 

 

KOMPAS 2020 

KOMPAS 2020 is ‘het verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor 

Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). Op 17 april jl. heeft het bestuur de 

conceptversie van KOMPAS 2020 vastgesteld die ter bespreking is voorgelegd aan Pro-

vinciale Staten in de maanden april, mei en juni. Op grond van de uitkomsten van deze 

bijeenkomsten wordt KOMPAS 2020 aangepast en was de afspraak om het document 

definitief vast te stellen door het bestuur op 19 juni 2014.  

 

Mede op grond van de uitkomsten van de bijeenkomsten over KOMPAS 2020 in Provin-

ciale Staten in alle provincies besluit het bestuur tot een herzien tijdpad voor KOMPAS 

2020 waarbij KOMPAS 2020 definitief wordt vastgesteld door het bestuur in de 2-daagse 

vergadering van 10 en 11 september 2014 en gepresenteerd op het IPO-Jaarcongres op 

30 september en 1 oktober 2014 te Middelburg.  

 

De zomermaanden worden gebruikt om de definitieve tekst van KOMPAS 2020. Basis 

hiervoor zijn de uitkomsten van de diverse bijeenkomsten, onder andere met Provinciale 

Staten, waarin een conceptversie van KOMPAS 2020 is besproken. Het bestuur bespreekt 

derhalve de uitkomsten van de KOMPAS 2020-bespreking door Provinciale Staten van 

Zeeland, Noord-Brabant, Groningen, Flevoland, Noord-Holland, Limburg en Drenthe. De 

uitkomsten van bespreking in Provinciale Staten van de overige provincies waren al gea-

gendeerd voor de bestuursvergaderingen van 17 april en 22 mei 2014. De uitkomsten 

van de bestuursvergadering (alsmede de uitkomsten van de bespreking van KOMPAS 

2020 door de Algemene Vergadering aansluitend op de bestuursvergadering) worden 

betrokken bij de voorbereiding van de definitieve versie van KOMPAS 2020. 

 

Het bestuur constateert dat thematiek en inhoudelijke hoofdlijnen gedeeld worden en dat 

het 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 dui-

delijk gemaakt wat, waarom en hoe provincies maatschappelijke opgaven aanpakken.  

 

Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur bespreekt de actuele ontwikkelingen inzake het kabinetsvoornemen tot af-

schaffing van de Wgr-plus en het dossier ‘provinciefusie’ in relatie tot de actualiteit rond-

om het kabinetsvoornemen tot een Noordvleugelprovincies.   

 

Overhedenoverleg 

Het bestuur bespreekt de voorbereiding van het (jaarlijkse) Overhedenoverleg dat begin 

juli plaats vindt. Het Overhedenoverleg bestaat uit kabinetsdelegatie onder leiding van de 

minister-president en de voorzitters en vicevoorzitters van IPO, VNG en Unie van Water-

schappen en vindt plaats in het kader van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Voor 

het overleg wordt de definitieve besluitvorming over het onderhandelingsakkoord tussen 

IPO en het ministerie van EZ over de frictiekosten inzake de transitie van DLG geagen-

deerd alsmede het bredere principiële punt over de wijze waarop het rijk vorm geeft aan 

de omgang met decentrale overheden en de uitwerking van bestuurlijke afspraken. 

 

Tevens besluit het bestuur – in het kader van het KOMPAS 2020-traject – het onderwerp 

‘Positie Provincies’ te agenderen waarbij het kabinet wordt geïnformeerd over doel en 

opzet van het KOMPAS 2020-traject waarbij het rijk en de andere medeoverheden uitge-

nodigd worden tot een dialoog over de maatschappelijke opgaven waar de gezamenlijke 

overheden voor staan. In het verlengde hiervan wordt ook een relevant OESO-rapport 
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geagendeerd. Ten slotte besluit het bestuur het dossier ‘VTH/RUD’s’ voor het Overheden-

overleg te agenderen mede in relatie tot het recente rapport van prof. Elzinga ‘Omge-

vingsdiensten onder juridisch-bestuurlijke loep’. 

 

Transitie Jeugdzorg 

Op grond van het voorstel aan staatssecretaris Van Rijn inzake de frictiekosten transitie 

Jeugdzorg dat het bestuur op 22 mei jl. vaststelde is een instemmende reactie ontvan-

gen. Het bestuur bespreekt deze reactie alsmede een aantal (kleinschalige) wijzigings-

voorstellen die daarmee gepaard zijn. Het bestuur besluit tot een akkoord over de frictie-

kosten op basis van de eerdere besluitvorming en medeneming van de wijzigingsvoor-

stellen van de staatssecretaris. De staatssecretaris dient zich hieraan te committeren 

voordat sprake is van een definitieve overeenkomst. 

 

Prioritaire IPO-agenda 

Op grond van de prioritaire IPO-agenda en de mondelinge toelichting van de betreffende 

portefeuillehouders op de actuele stand van zaken wissel het bestuur van gedachten over 

de dossiers ‘Vitaal Platteland: PAS’, ‘DROW: Omgevingswet, STRONG en Deltaprogram-

ma’, ‘Energie’ & ‘VTH/RUD’s’.  

 

Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen 

Op verzoek van de Algemene Vergadering heeft het bestuur een voorstel opgesteld inza-

ke de gezamenlijke inzet voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Dit 

voorstel is vastgesteld in overleg met de Algemene Vergadering op 20 maart 2014. 

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 deel-

nemen waarbij de kosten niet uit de reguliere IPO-begroting voortkomen.  

 

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

vinciehuizen en Statengriffiers tot drie concrete keuzemogelijkheden voor de provincies: 

een slogan gebaseerd op KOMPAS 2020, samenwerking met ProDemos en een Stem-

bus/Stembuzz voor jongeren. Het bestuur stemt met deze uitwerking in en legt deze 

voor aan de (aansluitende bijeenkomst van de) Algemene Vergadering.  

 

Cao-onderhandelingen 

Het bestuur wisselt van gedachten over de actuele stand van zaken van de lopende cao-

onderhandelingen en stelt (vertrouwelijk) de inzet vast. 

 

Beslispunten 

Het bestuur stemt in met de volgende beslispunten: 

- De IPO-reactie op het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht over-

heidsondernemingen; en 

- (Bank)krediet nieuwe huisvesting IPO: de Algemeen Vergadering wordt voorgesteld 

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 huis-

vesting van het IPO. Dit bedrag komt voort uit de extra gerealiseerde besparing op de 

huisvestingslasten bovenop de al afgesproken taakstelling/bezuiniging die deels gere-

serveerd 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. 

 


