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Aan de (plaatsvervangende) leden van de 
Algemene Vergadering van de verenging IPO 

In afschrift aan: 
-- de Statengriffiers; en 
— de leden en adviseurs van het bestuur van de 

vereniging IPO. 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 1/̂  
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

AV 0 4 7 2 1 / 2 0 1 1 
datum 
24 juni 2011 

onderwerp 
Voordracht voorzitter IPO (vertrouwelijk) / 
Datum verdaagde Algemene Vergadering 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Graag informeer ik u over de uitkomsten van de vergadering van het IPO-bestuur van 23 juni j l . 
Het betreft de voordracht voor het voorzitterschap van het IPO en de datum voor de verdaagde 
Algemene Vergadering. j 

Voordracht voorzitter IPO 
Het bestuur heeft , conform artikel 10, lid 2 van de statuten van de vereniging IPO, de heer J.V\/. 
Remkes (Commissaris van de Koningin in Noord-Holland) voorgedragen als voorzitter van het IPO. 
Dit betreft, conform de statuten, een bindende voordracht die geagendeerd wordt voor de 
eerstvolgende Algemene Vergadering die plaats vindt op 29 september 2011. De heer Remkes is 
vanaf het moment van het bestuursbesluit in functie als voorzitter. Het bestuur hecht er aan om u 
en de colleges van Gedeputeerde Staten te informeren voordat met dit besluit naar buiten wordt 
getreden. De benoeming van de heer Remkes wordt op woensdag 29 juni a.s. openbaar gemaakt. 
U wordt verzocht deze informatie tot die ti jd vertrouwelijk te behandelen. Indien u prijs stelt op 
een toelichting kunt u contact zoeken met het lid van het college van Gedeputeerde Staten dat uw 
provincie in ons bestuur vertegenwoordigt. 

Datum verdaagde Algemene Vergadering 
Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur daartoe heeft u ingestemd met verdaging van de 
Algemene Vergadering van 23 juni j l . Inmiddels is een nieuwe datum voor de Algemene 
Vergadering vastgesteld: donderdag 29 september 2011 van 18.00 tot 20.00 uur op een nader te 
bepalen locatie te Utrecht. U wordt verzocht deze datum in uw agenda zeker te stellen. 

Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange 
(070) 888 12 22 
geen 



Voor deze vergadering worden het IPO-Jaarverslag en -Jaarrekening 2010 geagendeerd alsmede 
de voordracht voor voorzitter, leden en adviseurs van het bestuur. Tevens wordt de transitie van 
het IPO voor deze vergadering geagendeerd. Zoals gemeld in de brief aan u van 27 mei j l . hecht 
het bestuur er aan om de uitkomsten van de transitie van het IPO met u te bespreken waardoor de 
regulier geplande Algemene Vergadering van 23 juni niet opportuun was. Het bestuur komt eind 
augustus of begin september bijeen voor een tweedaagse vergadering waarbij voorstellen voor de 
transitie van het IPO ter besluitvorming voorliggen. Na afloop van deze tweedaagse worden de 
uitkomsten hiervan verwerkt in de stukken voor de Algemene Vergadering op 29 september. 

Conform de statuten ontvangt u de stukken behorend bij het IPO-Jaarverslag en de -Jaarrekening 
2010 op grond van de 10-wekentermijn op 21 juli 2011. De stukken waren al verstuurd met het 
oog op de originele datum voor de AV, maar worden volledigheidshalve nogmaals toegestuurd. De 
overige stukken, waaronder de voodracht voor voorzitter, leden en adviseurs van het bestuur en de 
transitie van het IPO, ontvangt u conform de reguliere 3-wekentermijn op 8 september 2011. 

Aangezien de leden van de Algemene Vergadering namens Limburg nog niet bekend zijn, is deze 
brief voor deze provincie gericht aan de betreffende Statengriffier. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen 

en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Ferdi de Lange (070 888 12 22 of 

fdlange@ipo.nl). 

Met vriendelijke groet, .j 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

drs. T.W.Rietkerk 
waarnemend voorzitter 
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