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onderwerp 
Verzoek tot instemming met uitstel Algemene Vergadering d.d. 23 juni 2011 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Op donderdag 23 juni 2011 is de eerste Algemene Vergadering in nieuwe samenstelling gepland. 
Wij verzoeken u echter in te stemmen met het verdagen van deze Algemene Vergadering naar het 
najaar. De redenen hiervoor zijn de volgende. 

Op basis van de evaluatie van het IPO, waarover de vorige Algemene Vergadering op diverse 
momenten is geïnformeerd, waaronder in de laatste Algemene Vergadering van 9 december 2010, 
heeft het IPO-bestuur de commissie-Transitie IPO', onder leiding van de heer Wim Deetman, 
ingesteld. De commissie heeft de conceptversie van haar advies tijdens de vergadering van het 
IPO-bestuur van 26 mei j l . toegelicht. Daarbij is in het bestuur afgesproken het advies in de 
colleges te bespreken waarna het advies nader wordt besproken in de vergaderingen van het 
bestuur op 9 en 23 juni a.s. De samenstelling van het nieuwe bestuur en de voordracht van een 
nieuwe voorzitter hangen hier nadrukkelijk mee samen. 

Het bestuur wil de uitkomsten van dit traject met de leden van de Algemene Vergadering 
bespreken, maar de geplande vergadering op 23 juni is, gezien het vermelde ti jdpad en de 
samenhang met het voorstel voor de benoeming van het nieuwe bestuur, niet opportuun. Statutair 
zouden in de Algemene Vergadering op 23 juni het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO 
moeten worden besproken. Mede naar aanleiding van advies hierover van onze notaris, biedt het 
Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om de Algemene Vergadering te verdagen naar het najaar. 
Verdaging is mogelijk wanneer alle leden van de Algemene Vergadering hiermee instemmen. 

Het bestuur hecht aan een goede bespreking van de transitie van het IPO met de leden van de 
Algemene Vergadering en wil u daarom nadrukkelijk verzoeken in te stemmen met deze verdaging. 

Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

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



Mede ook in het licht van het feit dat anders een Algemene Vergadering plaatsvindt waarvoor 
alleen het Jaarverslag en de Jaarrekening geagendeerd staan. De afgevaardigde van het college 
van Gedeputeerde Staten van uw provincie in het IPO-bestuur neemt binnenkort contact met u op 
om u enerzijds alvast mondeling in te lichten over de stand van zaken van de transitie van het IPO 
en u anderzijds te verzoeken in te stemmen met de verdaging van de vergadering. 

Het is het voornemen om voor de te plannen Algemene Vergadering in het najaar in ieder geval de 
volgende punten te agenderen: 1 

Het IPO-Jaarverslag en -Jaarrekening 2011; 
het advies van de commissie-Transitie IPO'; en 
de voordracht voor de voorzitter, leden en adviseurs van het IPO-bestuur. 

I 

Indien u instemt met de voorgestelde verdaging van de Algemene Vergadering wordt u verzocht dit 
per mail kenbaar te maken aan het IPO-secretariaat door een mail te sturen aan fdlanqe@ipo.nl 
waarin u aangeeft in te stemmen met de verdaging van de Algemene Vergadering op 23 juni 2011. 

Aangezien de leden van de Algemene Vergadering van Flevoland en Limburg nog niet bekend zijn, 
is deze brief voor deze provincies gericht aan de desbetreffende Statengriffiers. 

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 
fdlanqe(a)ipo.nn. j 

Met vrien^fiNjke groet, 
I N T E R I ^ R O V I N N A A L OVERLEG 

drs><P.W. Rietkerk 
waarnemend voorzitter 
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