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uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
AV 04853/2011 9 september 

onderwerp 
Uitnodiging en stukken Algemene Vergadering verenging IPO op 29 september 2011 

Geachte mevrouw, geachte heer. 

Hierbij nodig ik u uit voor de (verdaagde) Algemene Vergadering van de vereniging Interprovinciaal 
Overleg (IPO) op donderdag 29 september 2011 van 18.00 to t 20.00 uur in vergader- en 
congresaccomodatie 'De Wi t te Vosch', Oudegracht 46 te Utrecht. 'De Witte Vosch' is 
gelegen op loopafstand van Utrecht Centraal. Voor een broodjesmaaltijd wordt gezorgd. 

Agenda en stui^ken 
Op 21 april 2011 ontving u de eerste met stukken ten behoeve van de Algemene Vergadering, te 
weten het IPO-Jaarverslag 2010 en de IPO-Jaarrekening 2010. In verband met de verdaging van 
de Algemene Vergadering zijn deze stukken op 21 juli 2011 nogmaals verstuurd. 

Bijgaand treft u aan de conceptagenda, bijbehorende agendastukken en een vergadervolmacht. 

Blauwdruk IPO-AV 

De Algemene Vergadering in oude samenstelling heeft tijdens de laatste vergadering op 9 
december j l . een 'Blauwdruk IPO-AV' vastgesteld. Deze blauwdruk is opgesteld ter 
achtergrondinformatie en ondersteuning van uw werkzaamheden als nieuw benoemd lid van de 
Algemene Vergadering. U treft de blauwdruk bijgevoegd aan. 

Met vriendelijke groet, 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

201-i*-

Inlicfitingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

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

Voor u ligt de 'Blauwdruk IPO-AV', een beknopte handleiding met praktische informatie 
voor Statenleden die lid zijn of (kunnen) worden van de Algemene Vergadering van het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies. De Blauwdruk 
IPO-AV gaat in op de organisatie, structuur en geschiedenis van het IPO, met bijzondere 
aandacht voor de Algemene Vergadering (AV). Daarbij wordt gekeken naar de rol en 
taken van de leden van de Algemene Vergadering en de rol en organisatie van de AV-
leden in hun eigen provincie. 

De Blauwdruk IPO-AV is opgesteld in opdracht van de AV-leden, de IPO-
vertegenwoordigers van de Staten van de 12 provincies. De handreiking is gebaseerd op 
feitelijke informatie over het IPO, werkafspraken tussen de IPO-AV en het IPO-bestuur in 
de periode 2007-2011 en ervaringen van AV-leden zelf. De Blauwdruk IPO-AV is bedoeld 
om nieuwe leden snel te informeren over hun mogelijkheden én beperkingen als AV-lid. 
De achterliggende gedachte is dat u door deze bundeling van kennis en ervaring 'het wiel 
niet opnieuw hoeft uit te vinden'. 

De totstandkoming van de Blauwdruk loopt parallel aan de evaluatie en transitie van het 
IPO. De transitie zal mogelijk leiden tot aanbevelingen die ook de IPO-AV kunnen raken. 
Nu is er echter voor gekozen uit te gaan van de huidige situatie en dus van de huidige 
structuur van het IPO. Het is niet de opzet om de Blauwdruk in te kleuren als 
discussiestuk over het functioneren van het IPO. 

Deze Blauwdruk is een initiatief van de Noord-Hollandse AV-leden en is tot stand 
gekomen met behulp van de Nocrd-Hoilandse griffie, het IPO-secretariaat en bijdragen 
vanuit elke provincie. 



Deel 1. Over het Interprovinciaal Overleg 

Kernfuncties 

De twaalf provincies werken sinds 1986 samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het 
IPO stelt zich ten doel "om de condities waaronder de provincies werken te optimaliseren 
en om provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren". Het IPO heeft daartoe drie 
kernfuncties: 
• Belangenbehartiging: regelmatig overleg met het kabinet, de verschillende 

overheden en maatschappelijke organisaties; 
• Platform: het creëren van gelegenheden om kennis en ervaringen uit te wisselen, 

gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien; en 
• Vernieuwing: het stimuleren van vernieuwingsprocessen binnen provincies. 

Het IPO is actief op dezelfde beleidsterreinen als de provincies: Landelijk Gebied, 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Milieu, Sociaal Beleid (met name Jeugdzorg), 
Mobiliteit, Water, Europa, Economie, Cultuur, Werkgeverszaken en e-Dienstverlening. 

Structuur 

Het IPO is een vereniging met twaalf leden: de provincies. De organisatiestructuur van 
het IPO is als volgt: 

Bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twaalf leden en een 
voorzitter. De twaalf leden zijn gedeputeerden en worden voorgedragen door de 
afzonderlijke colleges en bekleden allen binnen het bestuur een inhoudelijke portefeuille. 
De voorzitter is bij voorkeur een Commissaris van de Koningin. Daarnaast heeft het 
bestuur drie adviseurs: de voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en twee 
leden van de Kring van CdK's. De adviseurs namens de Kring van CdK's behartigen 
tevens inhoudelijke portefeuilles: in de afgelopen bestuursperiode (2007-2011) betrof dit 
de portefeuilles Europa en Veiligheid. De algemeen directeur van het IPO treedt op als 
secretaris van het bestuur. Het bestuur komt normaal gesproken maandelijks bijeen. 

Algemene Vergadering 
De twaalf provincies worden door Statenleden vertegenwoordigd in de Algemene 
Vergadering (AV). Iedere provincie wordt vertegenwoordigd door twee leden. Daarnaast 
is er een plaatsvervangend lid. De AV bestaat daarom uit 24 (vaste) leden en komt twee 
maal per jaar (in juni en december) bij elkaar. De AV benoemt en ontslaat het bestuur, 
keurt de beleidsstrategie goed en ziet toe op de uitvoering ervan ('governance'). De 
voorzitter van de Algemene Vergadering is de voorzitter van het IPO-bestuur. De 
secretaris van de AV is de Algemeen Directeur van het IPO. 

Bestuurlijke adviescommissies 
Het bestuur wordt geadviseerd door elf bestuurlijke adviescommissies. De 
portefeuillehouder in het IPO-bestuur is tevens voorzitter van de betreffende 
adviescommissie. De overige leden van de adviescommissie zijn de vakinhoudelijke 
gedeputeerden uit alle provincies. De adviescommissies komen minimaal vier en 
maximaal zes maal per jaar bijeen en richten zich op de volgende beleidsterreinen: 



Bestuur/Financiën/e-Overheid, Cultuur, Economische Zaken, Europa, Landelijk Gebied, 
Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Beleid, Veiligheid/Kring van 
CdK's en Water. 

Brede Overleg- en Adviesgroepen (BOAC's) 
De bestuurlijke adviescommissies worden ambtelijk ondersteund door de Brede Overleg-
en Adviesgroepen. Het voorzitterschap en het secretariaat van de BOAG's worden op 
basis van een goede spreiding vervuld door ambtenaren van één van de provincies. In 
tegenstelling tot de bestuurlijke adviescommissies is het secretariaat niet belegd bij het 
IPO-secretariaat maar bij de betreffende provincie waar de BOAG-secretaris werkzaam is. 
Er zijn twaalf BOAG's: Bestuur, Communicatie, Cultuur, Economie, Europa, Landelijk 
Gebied, Middelen, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Beleid 
en Water. 

Het IPO-bureau en HNP 
Het IPO-bureau is het secretariaat van de vereniging, gevestigd te Den Haag en telt 
ongeveer 61 Fte (ruim 80 medewerkers). Het IPO-bureau wordt aangestuurd door de 
Directieraad. De Directieraad bestaat uit een algemeen directeur, een plaatsvervangend 
algemeen directeur,een directeur en een secretaris. De heer Beukema is de huidige 
algemeen directeur van het IPO. De belangenbehartiging van de provincies in Europa 
gebeurt via het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), gevestigd in Brussel. Het IPO 
heeft het HNP in 2000 samen met de twaalf provincies gesticht. 1 Fte van het HNP, waar 
in totaal 19 mensen werken, wordt ingevuld door het IPO (de overige Fte's door de 
provincies). 

In de b i j lage is een organogram van het IPO bijgesloten. 

Geschiedenis 

Van Gemeenschappelijke Regeling naar vereniging 
Het IPO is de afgelopen jaren van een vrijblijvende samenwerking uitgegroeid tot een 
koepelorganisatie voor de provincies. In 2003 vond een fundamentele herziening van de 
bestuurlijke organisatie van het IPO plaats naar aanleiding van de voorstellen van de ad 
hoc-commissie 'Bestuurlijke Organisatie IPO' (commissie-Hennekeij). De commissie-
Hennekeij heeft in september 2002 het rapport "Het IPO en de presterende provincies' 
aan het bestuur van het IPO aangeboden. De commissie concludeerde dat de noodzaak 
van interprovinciale samenwerking niet ter discussie staat, maar oordeelde wel dat de 
bestuurlijke organisatie van het IPO niet voldoende is toegerust voor de belangrijke 
opgaven waarvoor het IPO staat. Voor een slagvaardige en gezaghebbende organisatie 
deed de commissie een aantal voorstellen. De belangrijkste was wel om de rechtsvorm 
van de Gemeenschappelijke Regeling te vervangen door die van een vereniging. 
Ook de rol van de AV werd gewijzigd. Hier wordt nader op ingegaan in deel twee. 

Evaluatie IPO 
In maart 2010 heeft het bestuur besloten (conform het Jaarplan) om het IPO te 
evalueren. De uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij (de uitvoering van) het 
Jaarplan 2011 en de voorbereiding van de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015. Tevens is in 
juni 2010 besloten om op de begroting van het IPO een korting van 15% door te voeren. 
Deze korting is verwerkt in de IPO-Begroting 2011. 



- 7 

De Algemene Vergadering maakt geen deel uit van de evaluatie aangezien de AV nog in 
2006 is geëvalueerd en in de periode 2007-2011 tussentijdse afspraken zijn gemaakt 
tussen AV en bestuur. In deel twee wordt hier verder op ingegaan. Wel heeft de 
onafhankelijke commissie die de evaluatie uitvoert gesproken met een delegatie van de 
AV en is het mogelijk voor Statenleden om via de AV-delegatie dan wel via de colleges 
van GS (met wie de commissie ook spreekt) een inbreng te leveren voor de evaluatie. Op 
grond van de evaluatie is een commissie-'Transitie IPO', onder leiding van Wim Deetman, 
ingesteld. Het bestuur neemt op grond hiervan besluiten over de bestuurlijke en 
ambtelijke inrichting en de reikwijdte van het IPO medio september 2011. Bij de 
eerstvolgende Algemene Vergadering wordt de transitie met de AV-leden besproken. 

Praktische informatie 

Voor leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO is de volgende 
praktische informatie van belang: 
• Leden van de AV zijn lid van Provinciale Staten en worden benoemd door 

Provinciale Staten van hun provincies voor een periode van vier jaar. De nieuwe 
termijn van de AV start bij de eerste bijeenkomst van de AV na de Provinciale 
Statenverkiezingen; 

• De AV komt tweemaal per jaar bijeen in juni en december. De AV van juni staat 
vooral in het teken van de goedkeuring van het IPO-Jaarverslag en de -
Jaarrekening. De AV van december staat vooral in het teken van de goedkeuring 
van het IPO-Jaarplan en de -Begroting. Aan het begin van de termijn wordt 
tevens de IPO-Meerjarenagenda en de IPO-Meerjarenbegroting goedgekeurd door 
de AV; 

• Statutaire stukken (zoals het IPO-Jaarplan en -Jaarverslag) worden tien weken 
voorafgaand aan de AV per post verstuurd aan de AV-leden. Niet-statutaire 
stukken worden drie weken voorafgaand aan de AV per post gestuurd aan de AV-
leden. Tevens worden de stukken gestuurd aan de Statengriffiers in de 
onderscheiden provincies ter bespreking in Provinciale Staten/Statencommissies; 

• In het kader van de 'governance'-taak van de AV wordt twee maal per jaar (in 
mei en in oktober) een voortgangsverslag opgesteld door het IPO-bureau en 
vastgesteld door het IPO-bestuur ter verspreiding onder de leden van de AV, de 
colleges van GS en de leden van Provinciale Staten (door tussenkomst van de 
Statengriffiers). Het voortgangsverslag geeft aan wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de uitvoering van het vigerende Jaarplan; 

• De leden van de AV worden tussentijds geïnformeerd over zaken die van belang 
zijn voor de uitoefening van de 'governance'-taak van de AV; en 

• In overleg met de AV-leden worden themabijeenkomsten georganiseerd over 
actuele (inhoudelijke) dossiers. 

Voor meer informatie over het IPO kunnen leden van de AV terecht bij de adjunct
secretaris van de Algemene Vergadering, tevens secretaris van de directieraad van het 
IPO. 

IPO-secre ta r iaa t : (070) 888 12 12 
Muzenstraat 61 te Den Haag  

Webs i te : www.ipo.nl 
Tw i t t e r : @IPO_Provincies (www.twitter.com/IPO_Provincies) 



Deel 2: De Algemene Vergadering 

• Evaluatie in 2006 

De commissie-Hennekeij stelde vast dat het IPO qua taakstelling primair optreedt als 
orgaan van de colleges van Gedeputeerde Staten. Tegelijkertijd werd voorgesteld in de 
structuur van de vereniging recht te doen aan de belangrijke relatie met Provinciale 
Staten. Dat advies werd vooral ingegeven door de behoefte de betrokkenheid van 
Statenleden in het IPO te vergroten. Daartoe werd de Algemene Vergadering van de 
vereniging IPO het kaderstellende en controlerende orgaan. De grotere betrokkenheid 
van de Statenleden werd vooral van belang geacht voor het draagvlak voor de 
taakvervulling van het IPO. 

Als uitvloeisel van afspraken naar aanleiding van de omvorming van het IPO naar een 
vereniging liet de AV in 2006 een evaluatie van het functioneren van de AV uitvoeren. In 
juli 2006 presenteerde de Evaluatiecommissie AV het rapport 'Gericht Besturen. Evaluatie 
en advies voor functioneren Algemene Vergadering IPO'. De evaluatiecommissie kwam 
tot vier adviezen om de toekomstige rol van de AV vorm te geven: 

1. Maak onderscheid tussen het statutair toezicht en de beleidsinhoudelijke rol 
Richt de AV op de kerntaken (kaders stellen en controleren bestuur), zoals verwoord in 
de statuten van de vereniging. Daarmee kan met minder vrijbli jvendheid een 
hoogwaardiger controle van de werkzaamheden van het bestuur tot stand komen. Deze 
rol impliceert meer betrokkenheid bij het meerjarenplan en de jaarplannen. 

2. Organiseer themasess ies voor het vergroten van de beleidsinhoudelijke 
betrokkenheid van Statenleden 
Organiseer twee tot drie keer per jaar themasessies over inhoudelijke onderwerpen. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor inhoudelijke ondersteuning van alle Statenleden 
en als platform voor informatie-uitwisseling. Ze kunnen op verschillende manieren 
worden vormgegeven. De inhoud van de themasessies kan door de AV voor het komende 
jaar worden vastgesteld. 

3. Reduceer de omvang en frequentie van de AV 
Voor het statutaire toezicht op verenigingszaken volstaat een AV van twee 
afgevaardigden per provincie, met een plaatsvervanger. Deze AV heeft aan twee 
vergaderingen per jaar voldoende (over jaarplan/begroting en jaarverslag/jaarrekening). 

4. Laat inhoudelijke controle op het IPO beleid over aan provincies 
In de dualistische verhoudingen past controle op het IPO beleid via de eigen bestuurders 
in de eigen provincie. De Statenleden worden twee keer per jaar op de hoogte gesteld 
van het lobbywerk van het IPO door toezending van een voortgangsrapportage en het 
jaarverslag twee keer per jaar. Daarmee worden Statenleden ondersteund in hun 
controlerende functie. 

Na de Statenverkiezingen van maart 2007 is de Algemene Vergadering conform 
bovenstaande adviezen vorm gegeven. Daartoe zijn ook de statuten gewijzigd. 



Voorbijeenkomsten 

Tijdens de Statenperlode 2007-2011 ontstond er behoefte aan een gedachtewisseling 
tussen AV-leden over het functioneren van de AV. Een meerderheid van de AV-leden 
heeft hiertoe in een paar informele bijeenkomsten voorafgaand aan de AV gesproken 
over hun rol, taakopvatting en mogelijkheden tot verbetering van de AV. De aanwezige 
Statenleden constateerden dat de in 2006 gekozen en in 2007 doorgevoerde opzet er 
nog niet optimaal toe heeft geleid dat zij adequaat hun controlerende rol in de AV en de 
kaderstellende rol in de eigen Provinciale Staten kunnen invullen. Ook de betrokkenheid 
van Statenleden bij de besluitvorming van het IPO blijkt in de praktijk nog te wensen 
over te laten. 

Voorafgaand aan de IPO-AV van 26 juni 2008 vond een eerste bijeenkomst plaats met de 
AV-leden van de vier Randstadprovincies\ De bijeenkomst was bedoeld om enerzijds een 
discussie te starten over de aard en wijze van de betrokkenheid van Statenleden bij het 
IPO en anderzijds ruimte te creëren voor het uitwisselen van (inhoudelijke) standpunten 
met betrekking tot de AV^. Tot op dat moment bestond een dergelijk overleg niet en de 
eerste bijeenkomst werd gebruikt om de behoefte hieraan te peilen. 

Als vervolg op deze bijeenkomst zijn de IPO-vertegenwoordigers van alle provincies 
uitgenodigd voor eenzelfde bijeenkomst, voorafgaand aan de AV op 18 december 2008^ 
Onderwerpen waren: 
• de informatievoorziening door het IPO; 
• de wijze waarop de verschillende Staten omgaan met de IPO-agenda en 
• de wijze(n) waarop de kaderstellende en controlerende rollen van AV-leden beter 

kunnen worden ingevuld. 

In 2009 en 2010 is nog twee keer een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. De 
voorbijeenkomsten zijn gebruikt om de met het IPO-bestuur gemaakte afspraken te 
evalueren, ervaringen uit te wisselen over de behandeling van IPO-onderwerpen in de 
provincies, te bespreken bij welke onderwerpen de IPO-vertegenwoordigers in het 
bijzonder betrokken willen worden door het IPO-bestuur in 2010 en op welke wijze dat 
moet worden vormgegeven. Ook is gekeken naar het formuleren van gezamenlijke 
standpunten bij onderwerpen die in de AV worden besproken. 

Vertegenwoordigers van de verschillende provincies hebben zich tijdens de 
voorbijeenkomsten regelmatig negatief uitgelaten over de mogelijkheden die hun 
vertegenwoordiging in de IPO-AV hen biedt en de nadelige gevolgen die dit heeft voor de 
betrokkenheid van Statenleden bij het IPO. Er zijn in de mate van kritiek verschillen te 
constateren per provincie. Tijdens de voorbijeenkomsten zijn knelpunten in kaart 
gebracht. In de voorbijeenkomsten zijn ook mogelijke verbeteringen met elkaar gedeeld. 
Uiteindelijk hebben de voorbijeenkomsten geleid tot enkele afspraken met het IPO-
bestuur om bepaalde knelpunten op te lossen dan wel processen te verbeteren. 

^ Aanwezig waren AV-leden van Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland 
^ De bijeenkomst werd geïnitieerd door de Noord-Hollandse AV-leden. 
^ Bij deze bijeenkomst waren aanwezig AV-leden uit de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, 
Zeeland, Flevoland, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland. 
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Werkafspraken 

In de AV's van juni en december 2008 zijn de volgende werkafspraken"* gemaakt met het 
IPO-bestuur ter verbetering van enkele van de door de AV-leden in de 
voorbijeenkomsten geconstateerde knelpunten: 

• AV-leden worden voortaan na iedere vergadering van het bestuur op de hoogte 
gesteld van de uitkomsten die van belang zijn voor de informatievoorziening van 
de AV-leden; 

• De leden van het bestuur houden voeling met de AV-leden uit hun respectievelijke 
provincies; 

• De AV 's worden een of twee weken eerder gehouden in plaats van vlak voor de 
zomer- of kerstvakantie om de opkomst te verhogen; 

• Themabijeenkomsten zullen voortaan gekoppeld worden aan AV 's en het 
Congres, in verband met een mogelijk hogere opkomst; 
Er worden deze periode ten minste drie bijeenkomsten georganiseerd^; 

• De vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid met suggesties voor sprekers te 
komen; 

• Met betrekking tot de controlerende rol is gesteld dat de begroting en 
jaarrekening te onduidelijk zijn om adequaat deze rol te kunnen vervullen. 
In een bijeenkomst voorafgaand aan een AV is daarom informatie verschaft over 
de opzet van de begroting en jaarrekening. 

De werkafspraken met het IPO-bestuur betreffen vooral afspraken gericht op een 
verbetering van de informatievoorziening van het IPO aan de AV-leden, zodat die beter 
hun kaderstellende en controlerende rol zouden kunnen invullen. Feit blijft dat de IPO-AV 
'maar' twee keer per jaar bijeenkomt en de GS-leden in hun adviescommissies de 
voorstellen hebben voorbereid. Daaruit volgt dat de gedeputeerden de meeste kennis 
hebben van en directe invloed hebben op voorstellen die in voorbereiding zijn. GS zitten 
aan de 'voorkant' van het proces, zij zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
voorstellen. Statenleden hebben niet direct de beschikking over deze kennis. De invloed 
van AV-leden op IPO-thema's is daardoor op basis van de huidige statutaire kaders 
beperkt. 

Via de griffies of ambtenaren kunnen AV-leden wel de organisatie van behandeling van 
IPO-onderwerpen binnen hun provincie zodanig vormgeven, dat Provinciale Staten hun 
IPO-gedeputeerden ti jdig en adequaat kunnen 'voeden' met standpunten. In de 
voorgesprekken tussen de AV-leden is over deze interne organisatie diverse keren 
gesproken. Daarbij is naar voren gekomen dat er verschillen zijn in de werkwijzen van 
de verschillende Staten. Deel drie van de Blauwdruk gaat nader in op deze werkwijzen. 

Het betreft werkafspraken die in ieder geval gelden voor de statenperiode die loopt tot 
maart 2011. 
^ In de periode 2007-2011 zijn drie informatieve bijeenkomsten door het IPO 
georganiseerd voor de AV-leden over het belastinggebied, decentralisatie (commissie 
Lodders) en de Kaiser-methode (nieuwe financieringsmethode Jeugdzorg) 
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Deel 3: De organisatie in de provincies 

Inleiding 

Om een overzicht te bieden van de werkwijze in de verschillende provincies met 
betrekking tot (de ondersteuning van) de IPO-AV en de wijze waarop Provinciale Staten 
en Statencommissies bij de besluitvorming over IPO-onderwerpen zijn betrokken, is een 
korte inventarisatie gedaan bij de verschillende provincies. Daaraan hebben de AV-leden 
dan wel de griffiers een bijdrage geleverd. In dit deel wordt kort verslag gedaan van de 
bevindingen van deze inventarisatie^. Het doel is tweeledig: aan de ene kant wordt het 
(nieuwe) AV-lid geïnformeerd over de interne werkwijze en rol en aan de andere kant 
biedt het een overzicht van (verschillen tussen) de inbedding en benadering van IPO-
besluitvorming in de verschillende provincies/Provinciale Staten. 

Resultaten inventarisatie 

Uit de inventarisatie blijkt dat de verschillen in werkwijze tussen de provincies groot zijn. 
Sommige provincies hebben meer dan andere provincies aandacht besteed aan het 
inbouwen van een overlegstructuur waarbij de Staten tijdig geïnformeerd worden en 
kaders kunnen meegeven aan hun gedeputeerden die betrokken zijn bij het tot stand 
komen van besluitvorming in het IPO. 
In onderstaande beschrijving wordt een rode lijn geschetst en in een schematisch 
overzicht staan de verschillen expliciet genoemd. Hierbij wordt ingegaan op drie vragen: 
Hoe wordt de inhoudelijke voorbereiding van AV-leden voor de AV vormgegeven? Hoe 
worden de Staten en de commissies vooraf bij de besluitvorming in de AV betrokken? En 
hoe vindt de terugkoppeling van besluitvorming van de AV plaats in commissies en 
Provinciale Staten? 

Inhoudelijke voorbereiding AV-leden 
Bij de voorbereiding van de AV van het IPO zijn primair de AV-leden aan zet. Gelet op de 
omvang van de stukken en het ontbreken van kennis over het voorgaande traject is 
ondersteuning van de AV-leden veelal wenselijk. Deze ondersteuning wordt in de 
provincies op verschillende wijzen vorm gegeven. 
Zo wordt in Zeeland, Noord-Holland, Groningen en Drenthe door de AV-leden regelmatig 
met de gedeputeerde (lid van het dagelijks bestuur van het IPO) overlegd, met of zonder 
ondersteuning van de griffie of de ambtelijke organisatie. In andere provincies is niet 
gekozen voor dit overleg of vindt het incidenteel plaats. 

Betrokkenheid van de Staten en commissies bi j besluitvorming in de AV 
De betrokkenheid van Provinciale Staten en commissies van de provincies bij 
besluitvorming in de AV is wisselend en vaak beperkt. In de meeste provincies worden de 
vergaderstukken wel verspreid of beschikbaar gesteld aan de Statenleden. In een paar 
provincies vindt vervolgens discussie of besluitvorming plaats over de inbreng in de AV. 
In Utrecht worden de stukken digitaal verspreid onder alle Statenleden en kan op 
verzoek worden ondersteund/geagendeerd. In Noord-Brabant, Fryslan en Limburg 
bereiken de vergaderstukken in beginsel alleen de AV-leden. 
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Wanneer de stukken expliciet ter bespreking worden geagendeerd, is daar ook verschil in 
te ontdekken. In Zeeland, Drenthe, Fryslan en Flevoland worden de stukken standaard 
geagendeerd in één Statencommissie, in Overijssel, Gelderland, Groningen en Noord-
Holland worden de stukken (standaard) in alle Statencommissies geagendeerd of ter 
kennisgeving toegestuurd. In Zuid-Holland worden de stukken alleen geagendeerd als uit 
de voorbereiding door de AV-leden blijkt dat dit wenselijk is, agendering vindt dan plaats 
in de relevante Statencommissie(s). 
Of deze agendering en bespreking ook daadwerkelijk leidt tot input voor de AV, of dat de 
voorbereide input wordt aangepast, is niet duidelijk. Alleen vanuit Zeeland, Groningen en 
Overijssel wordt hier expliciet melding van gemaakt. 

Terugkoppeling uit de AV 
Na afloop van de AV wordt er verschillend teruggekoppeld aan de Statenleden van de 
provincies. In Groningen gaat het verslag van de IPO-AV met een begeleidende brief van 
de AV-leden naar alle Statenleden. In Limburg vindt sinds kort terugkoppeling plaats in 
alle Statencommissies. In Noord-Holland vindt standaard terugkoppeling plaats van IPO-
onderwerpen in de verschillende Statencommissies. In Zeeland wordt regelmatig in de 
Statencommissie teruggekoppeld, net als in Drenthe en Flevoland. In Overijssel wordt 
teruggekoppeld wanneer daar behoefte aan is. Gelderland geeft op schrift een korte 
impressie als terugkoppeling uit de AV. In Zuid-Holland, Utrecht, Fryslan en Noord-
Brabant vindt op dit moment (voor zover bekend) geen standaard terugkoppeling plaats. 

Openstaande vragen 
Uit de inventarisatie komt niet bij alle provincies naar voren welke informatie nu in de 
voorbereiding aan de AV-leden wordt meegegeven, welke input de bespreking van de 
agendastukken in commissies oplevert en waaruit de terugkoppeling bestaat en hoe dit 
gewaardeerd wordt. Het antwoord op deze vragen is wellicht relevant en vergt nader 
onderzoek. 

^ De gegevens zijn voorgelegd aan betrokkenen. Desondanks kan er sprake zijn van 
onjuistheden. 
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Schematisch overzicht 

Provincie Voorbereiding AV-leden Betrokkenheid vooraf 
commissies en PS 

Terugkoppeling 
commissies en PS 

Groningen Voorbereiding door AV-leden 
met IPO-gedeputeerde en 
griffie. Tien-weken stukken 
met begeleidende brief AV-
leden naar alle Statenleden. 
Drie-weken stukken in 
principe alleen naar AV-
leden. 

Tien-weken stukken 
IPO-AV en het IPO-
voortgangsverslag met 
reactie GS zijn 
bespreekpunt in 
commissie Bestuur en 
Financiën. Bij majeure 
besluiten geeft PS 
bindend mandaat mee 
aan delegatie. 
Het IPO-
voortgangsverslag wordt 
in de overige commissies 
als ingekomen stuk 
geagendeerd. 

Verslag IPO-AV gaat met 
begeleidende brief AV-
leden naar alle 
Statenleden. 

Fryslan Agendering in Presidium. 
Vast contactpersoon vanuit 
griffie voor AV-leden. 

In beginsel bereiken de 
stukken alleen de AV-
leden. 
Stukken die ter 
bespreking worden 
geagendeerd komen in 
de commissie Boarger 
en Mienskip. 

Er vindt geen vaste 
terugkoppeling plaats, 
Het voortgangsverslag 
wordt een vast 
agendapunt in de 
commissie Boarger en 
Mienskip. 

Drenthe Toezending relevante 
stukken aan Statenleden. 
Één keer per kwartaal 
overleg AV-leden en plv. AV-
lid met GS, verslag gaat 
naar PS. 

Geannoteerde 
agendering (door GS) in 
commissie Bestuur, 
Financiën en Economie 
(BFE). PS of commissie 
BFE geven opdrachten / 
standpunten mee aan 
AV-leden. 

IPO vast agendapunt 
commissie BFE. 
Terugkoppeling IPO-AV 
in eerstvolgende 
commissievergadering. 

Overijssel Onregelmatig overleg met 
gedeputeerde/IPO-
bestuurder. 

Agendering in alle 
commissies. Vragen en 
opmerkingen worden 
door AV-leden 
meegenomen naar IPO-
AV. 

Naar gelang behoefte. 
Meestal volgt 
terugkoppeling aan de 
hand van de vooraf 
gestelde vragen en 
opmerkingen. 

Gelderland AV-leden en griffie bereiden 
voor. Voorgenomen 
standpunt naar commissies. 
Aan de hand van 
commissiebesprekingen de 
gedragen opvattingen 
bepalen. 

Agenderen en 
bespreking in alle 
commissies (m.u.v. 
rekening en 
verantwoording). 

Korte (eigen) impressie 
IPO-AV, verslag AV, 
beide worden geplaatst 
op SIS. 

Flevoland AV-leden bereiden de 
stukken IPO-AV voor. 

De IPO-AV wordt 
voorbesproken in de 

Terugkoppeling IPO-AV 
in commissie Bestuur 
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commissie Bestuur. 
Andere IPO onderwerpen 
worden in de relevante 
commissies besproken. 

door de AV-leden. 
Terugkoppeling andere 
IPO onderwerpen in de 
relevante commissies. 

Provincie Voorbereiding AV-leden Betrokkenheid vooraf 
commissies en PS 

Terugkoppeling 
commiss ies en PS 

Utrecht Toezending aan Statenleden. Statenleden kunnen 
vragen/opmerkingen 
aanleveren bij AV-leden. 

Niet standaard ingevuld. 

Noord-
Holland 

AV-leden hebben regelmatig 
overleg met 
Gedeputeerde/IPO-
bestuurder, met griffie- en 
ambtelijke ondersteuning. 

Regelmatige agendering 
en bespreking van IPO 
onderwerpen in 
commissies. 

Standaard 
terugkoppeling IPO 
onderwerpen in 
commissies. 

Zuid-
Holland 

Voorbereiding door AV-
leden. 

Wanneer dit 
noodzakelijk wordt 
geacht. In praktijk een 
uitzondering en alleen 
bij majeure thema's. 

Niet standaard ingevuld. 

Zeeland Voorbespreking AV-leden 
met gedeputeerde en 
ambtelijke ondersteuning. 

Agendastukken ter 
kennisname commissie 
Bestuurlijke en 
Financiële Zaken. 
Regelmatig vanuit PS of 
commissie adviezen of 
opdrachten naar AV-
leden of GS. 

Regelmatig in de 
commissievergadering. 

Noord-
Brabant 

Voorbespreking AV-leden, op 
verzoek ambtelijke 
ondersteuning door IPO-
coördinator van de 
provincie. 

Voorheen via commissie 
Bestuur en Middelen, op 
dit moment niet. 

Voorheen met schriftelijk 
verslag, op dit moment 
niet. 

Limburg Voorbereiding door AV-
leden. Geen standaard 
interne overleggen met 
bijvoorbeeld GS. 

AV-leden kunnen 
opdrachten meekrijgen 
vanuit de commissies, 
bijvoorbeeld nadat zij 
een inventarisatieronde 
gedaan hebben. 

Voortaan wordt 
'terugkoppeling vanuit 
IPO' als vast agendapunt 
opgenomen in alle 
commissies bij 
rondvraag / 
mededelingen, in 
navolging van de 
commissie Economisch 
Domein. 
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Vergadering van de algemene vergadering op 29 september 2011 
agendapunt l a 

CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN 
DE ALGEMENE VERGADERING OP 29 SEPTEMBER 2011 

aanvang AV : 18:00 uur (voor broodjes wordt gezorgd) 
einde : 20:00 uur 
plaats : Vergader- en congresaccomodatie 'De Witte Vosch', Oudegracht 46 te Utrecht 

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter 
drs. G. Beukema, secretaris 

leden : mevrouw C. Schokker-Strampel (Fryslan) 
W.J. Moorlag (Groningen) 
mevrouw drs. T. Klip-Martin (Drenthe) 
drs. T.W. Rietkerk (Overijssel) 
dr. J.C. Verdaas (Gelderland) 
M.J.D. Witteman (Flevoland) 
J.W.R. van Lunteren (Utrecht) 
mevrouw E. Sweet (Noord-Holland) 
drs. R.A.M. van der Sande (Zuid-Holland) 
G.R.J. van Heukelom (Zeeland) 
Y.C.M.G. de Boer (Noord-Brabant) 
N.M.J.G. Lebens (Limburg) 

lijst vertegenwoordigers van de provincies: bijgevoegd 

verhinderd 



CONCEPT-AGENDA 
ALGEMENE VERGADERING 

vergadering : 29 september 2011 Pagina 2 van 3 
aanvang 18:00 uur 

Ag.p. Onderwerp Voorstel Besluit 
1. Opening — 

a. Vaststelling agenda — 

b. Verslag algemene vergadering d.d. 
9 december 2010 
(bijgevoegd) 

1. Het verslag van de Algemene Vergadering van 9 december 2011 vast
stellen; 

2. kennis nemen van de openbare besluitenlijst die is gepubliceerd op de 
IPO-website www.ipo.nl. 

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen — 

2. Benoemingen — — 

a. Benoeming voorzitter en leden van het 
bestuur van de vereniging IPG 

1. Instemmen met de voordracht tot benoeming van de heer J.W. Rem
kes als voorzitter van het bestuur van de vereniging IPO; 

2. Instemmen met de benoeming van de door de provincies voorgedra
gen leden van het bestuur van de vereniging IPO; en 

3. Kennis nemen van de mondelinge toelichting van de voorzitter op de 
taakverdeling met betrekking tot de portefeuilles binnen het bestuur. 

3. Bespreekpunten — 

a. IPO-voortgangsverslag Jaarplan 2011 
deel 1 
(bijgevoegd) 

Kennis nemen van het eerste voortgangsverslag Jaarplan 2011 dat is 
vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 26 mei 2011 en 
op 31 mei 2011 is aangeboden aan de colleges van GS en aan de Staten
griffiers ter verspreiding onder alle leden van Provinciale Staten. 

b. Bestuursakkoord rijk, provincies, ge
meenten en waterschappen 
(bijgevoegd) 

1. Kennis nemen van de stand van zaken van het Bestuursakkoord tus
sen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen sinds 9 december 
2011; en 

2. Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de mondelinge 
toelichting van de voorzitter van de actuele stand van zaken van het 
Bestuursakkoord en het deelakkoord Natuur. 



CONCEPT-AGENDA 
ALGEMENE VERGADERING 

vergadering : 29 september 2011 Pagina 3 van 3 
aanvang 18:00 uur 

Ag.p. Onderwerp Voorstel Besluit 
c. IPO-reactie Rijksbegroting 2012 

(bijgevoegd) 
Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de IPO-reactie op de 
Rijksbegroting 2012 en de mondelinge toelichting erop van de voorzitter. 

d. Transitie IPO 
(bijgevoegd) 

Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de nadere mondelin
ge toelichting van de voorzitter van het IPO over de stand van zaken 
van de transitie van het IPO sinds 9 december 2011 en de uitkomsten 
van de werkconferentie van het bestuur op 15 en 16 september 2011. 

4. Beslispunten — — 

a. IPO-Jaarverslag 2010 
(reeds in uw bezit) 

Verstuurd op 21 april & 21 juli 2011 

b. IPO-Jaarrekening 2010 
(reeds in uw bezit) 

Verstuurd op 21 april & 21 juli 2011 

5. Planning data Algemene Vergade
ring 2011/2012 
(bijgevoegd) 

1. Kennis nemen van de datum van de eerstvolgende Algemene Verga
dering die gepland staat op donderdag 8 december 2011; en 
2. Instemmen met het aanhouden van de planning van de data voor 

de Algemene Vergadering voor 2012 in afwachting van de uitkom
sten van de transitie van het IPO. 

6. Rondvraag — 

7. Sluiting — 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapuntlb 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Paraaf secretaris 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070) 888 12 22 
2 

Onderwerp : Verslag Algemene Vergadering d.d. 9 december 2010 

Voorstel 

1. Het verslag van de Algemene Vergadering van 9 december 2011 vaststellen; 
2. kennis nemen van de openbare besluitenlijst die is gepubliceerd op de IPO-website 

www.ipo.nl. 

Toelichtinq 

Bijlagen 

1. Conceptverslag van de Algemene Vergadering d.d. 9 december 2011; en 
2. openbare besluitenlijst van de Algemene Vergadering d.d. 9 december 2011. 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 23 juni 2011 
agendapunt lb , bijlage 1 

~ ' ° i / * 
CONCEPTVERSLAG van de 21e vergadering van de algemene vergadering (AV) op 
donderdag 9 december 2010 van 19.00 tot 21.00 uur in de Statenzaal van het 
Provinciehuis, Pythagoraslaan 101 te Utrecht 

Agenda- Onderwerp 
punt  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.10u. De voorzitter meldt dat berichten 
van verhindering zijn ontvangen van de volgende leden van de Algemene 
Vergadering: mevrouw Mansveld (Groningen), de heer Kolkman (Overijssel), 
mevrouw Hallensleben (Zuid-Holland), de heer Démoed (Zuid-Holland), de heer 
Vermeulen (Zuid-Holland), de heer Dijkstra (Gelderland), de heer Visser 
(Zeeland), de heer Roeland (Zeeland), mevrouw Schönknecht (Zeeland), de heer 
Dörr (Noord-Brabant), de heer Wessels (Limburg) en de heer Nijsten (Umburg). 
De volgende leden van het bestuur zijn verhinderd: de heer Galema (Fryslan), 
de heer Moorlag (Groningen), mevrouw Klip-Martin (Drenthe), de heer Van 
Heijningen (Zuid-Holland), de heer Van Heugten (Noord-Brabant), de heer 
Hessels (Limburg), de heer Jorritsma (adviseur) en mevrouw Peijs (adviseur). 

a. Vaststelling agenda 

De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

b. Verslag algemene vergadering d.d. 24 juni 2010 

De heer Van Wieren (Flevoland) en de heer Berends (Drenthe) geven aan dat de 
presentielijst van de Algemene Vergadering van 24 juni 2010 wat betreft de 
provincies Flevoland en Drenthe niet klopt. 

De voorzitter zegt toe dat dit gewijzigd wordt. 

Besluit 

Het verslag, de presentielijst en de openbare besluitenlijst van de algemene 
vergadering van 24 juni 2010 worden gewijzigd vastgesteld. 

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen 

Er zijn geen vragen. 

2. Mededelingen 

a. 2e voortgangsverslag IPO-Jaarplan 2010 

Er zijn geen opmerkingen. 

b. 'Agenda voor het Bestuursakkoord' 

De voorzitter geeft een moridelinge toelichting op de stand van zaken van de 
'Agenda voor het Bestuursakkoord'. Op 8 december j l . heeft het 
Overhedenoverieg plaats gévonden: het overleg tussen het kabinet en de 
decentrale overheden. Namens het kabinet namen de minister-president, de 
minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën deel. Namens IPO en VNG 
namen de voorzitters, vicevoorzitters en algemeen directeuren deel. Voor het 
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eerst nam ook de Unie van Waterschappen deel via de voorzitter en algemeen 
directeur. Tijdens het overleg heeft het kabinet aangegeven dat nog voor het 
Kersreces door het kabinet een standpunt wordt bepaald over de wenselijkheid 
van een bestuursakkoord met de koepels van decentrale overheden. De 
voorzitter geeft aan dat hij in het overleg heeft aangegeven dat de liefde voor 
een bestuursakkoord van twee kanten moet komen en dat het kabinet goed 
moet begrijpen dat decentralisaties niet eenzijdig kunnen worden opgelegd en 
dat voor de financiële kaclers dit ook geldt. Om chaos te voorkomen is 
coördinatie nodig. Afgesproken is dat in de komende t i jd ambtelijk wordt 
verkend of een beredeneerde inhoudsopgave voor een bestuursakkoord kan 
worden vastgesteld. Een dergelijk bestuursakkoord zou een beperkte omvang 
moeten krijgen en zich vooral moeten richten op principes en proces. 
Verdergaande inhoudelijke afspraken worden op sectoraal niveau gemaakt. Het 
'koepelakkoord' zou binnen twee maanden, dus nog voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart 2011, tot stand moeten komen. De te kiezen 
inzet voor een mogelijk bestuursakkoord worden vanuit het bestuur door een 
onderhandelingsdelegatie gecoördineerd mede op grond van de inventarisatie 
door de bestuurlijke adviescommissies. 

Mevrouw Nagel (Noord-Holland) vraagt of de normeringssystematiek ('samen de 
trap op en af') gehandhaafd blijft. 

De voorzitter geeft aan dat de normeringssystematiek in het regeerakkoord 
hersteld is, maar dat de financiële gevolgen van een groot deel van de andere 
voornemens nog niet duidelijk is. Dit wordt geïnventariseerd en betrokken bij het 
overleg met het kabinet. Daarbij is het uitgangspunt dat nog door het bestuur 
bezien moet worden welke voorgenomen kortingen acceptabel zijn of niet. Het 
bestuur zet tevens in op de handhaving van het eigen belastinggebied met vrije 
zoom. Wat betreft de herziening van het verdeelmodel provinciefonds geeft de 
voorzitter aan dat, ondanks het aandringen van de Algemene Vergadering 
daartoe, het niet gelukt is om in eigen kring tot overeenstemming te komen en 
dat het kabinet nu met een besluit in januari komt. Dit is ook van belang in het 
kader van het bestuursakkoord. Helderheid over het verdeelmodel is voor een 
aantal provincies is verschillende mate voorwaardelijk aan het sluiten van een 
bestuursakkoord. 

De heer Van Wieren (Flevoland) verbaast zich erover dat bij decentralisatie hoge 
efficiencykortingen mogelijk zouden zijn. Dat zou betekenen dat deze taken tot 
op heden te duur zijn uitgevoerd. Verder stelt de heer Van Wieren dat het 
rijksbeleid tot zuinigere auto's leidt tot aantasting van de provinciale 
belastingopbrengsten. 

De voorzitter antwoordt dat dit punt aandacht heeft van de adviescommissie 
Financiën en de door de portefeuillehouder wordt meegenomen in het overleg 
met het kabinet. De voorzitter heeft begrip voor het punt van de heer Van 
Wieren over de efficiencykortingen. 

De heer Berends (Drenthe) eh andere leden spreken hun waardering uit voor de 
standaardmotie 'Open huishouding' waartoe de vorige vergadering is besloten. 
Wel wordt afgevraagd waarom niet alle twaalf provincies de motie hebben 
ingediend. 

De adiunct-secretaris meldt dat alleen de provincie Zuid-Holland de motie niet 
heeft behandeld. In reactie bp het sturen van de motie aan alle leden van de 
Algemene Vergadering heeft de vertegenwoordiger van Zuid-Holland, de heer 
Vermeulen, aan het IPO-secretariaat laten weten dat de motie in Zuid-Holland 
niet wordt ingediend omdat de noodzaak tot een open huishouding in het 
vastgestelde document 'Profiel Provincies' al is vastgelegd. 
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Meerdere leden van de Algemene Vergadering betreuren het dat de motie in 
Zuid-Holland niet is besproken. 

De voorzitter geeft aan dat de leden van de Algemene Vergadering op de hoogte 
zullen worden gehouden vari ontwikkelingen met betrekking tot de 'Agenda voor 
het Bestuursakkoord'. 

De voorzitter maakt melding van het voornemen om een e-Magazine te maken, 
naar het voorbeeld van het e-Magazine 'Profiel Provincies'. Dit magazine is mede 
gericht op de kiezer en staat in het teken van waar de provincie voor staat, wat 
er in de positionering van de: provincie in de afgelopen jaren is veranderd en wat 
is bereikt. Het magazine is ter ondersteuning van (kandidaat)leden van 
Provinciale Staten en wordt op een later moment verspreid. 

c. Evaluatie IPO 

Het agendapunt wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de Algemene Vergadering 
indringend met het bestuur van gedachten wisselt over de presentatie door de 
voorzitter van de bestuurli jk-ambtelijke begeleidingscommissie, de heer Van 
Waveren. De Algemene Vergadering ondersteunt de door het bestuur gekozen 
lijn inzake de uitwerking van de aanbevelingen. Afgesproken wordt dat alle leden 
van Provinciale Staten uiterhjk begin 2011 op de hoogte worden gesteld van de 
bestuursbesluiten. 

Beslispunten 

a. IPO-Jaarplan 2011 

De heer Berends (Drenthe) en andere leden van de Algemene Vergadering geven 
aan dat de doelstellingen van het IPO breed zijn en niet alti jd afrekenbaar. 

De voorzitter geeft aan begrip te hebben voor de gemaakte opmerkingen en stelt 
dat tot doel is gesteld om de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en de daaruit 
voortvloeiende jaarplannen compacter, maar vooral strategischer van aard te 
laten zijn. Dit kan dan ook worden teruggezien in de daarop gebaseerde 
voortgangsverslagen. 

De heer van Wieren (Flevoland) geeft aan ervan uit te gaan dat het Jaarplan van 
2011 nog aan wijziging onderhevig kan zijn naar aanleiding van het aantreden 
van een nieuw bestuur en oritwikkelingen naar aanleiding van de evaluatie van 
het IPO en de mogelijke totstandkoming van een bestuursakkoord. 

De voorzitter geeft aan dat de observatie van de heer Van Wieren klopt. 

Mevrouw Visser-Hendriks (Overijssel) vraagt zich af of de eerste doelstelling 
onder het kopje 'openbaar vervoer' bij hoofdstuk 3.6 Mobiliteit moet worden 
gelezen dat iedere provincie zelf een visie op het regionaal openbaar vervoer 
formuleert. Mevrouw Visser-Hendriks vraagt zich af wat de rol van het IPO hierbij 
is. 

De heer van Lunteren (portefeuillehouder Mobiliteit) geeft aan dat het wel 
degelijk de bedoeling is dat. de provincies met een gezamenlijke visie op het 
regionaal openbaar vervoer komen, maar dat de uitwerking ervan op provinciaal 
niveau plaats vindt. De visie is inmiddels in de bestuurlijke adviescommissie 
Mobiliteit besproken. De tekst in het Jaarplan wordt op dit punt aangepast om de 
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onduidelijkheid weg te nemen. 

Besluit 

De algemene vergadering keurt het IPO-Jaarplan 2011 goed. 

b. Wijziging IPO-begroting 2010 

Er zijn geen opmerkingen.  

Besluit 

De algemene vergadering keurt de wijziging op de IPO-begroting 2010 goed. 

c. IPO-begroting 2011 

Er zijn geen opmerkingen.  

Besluit 

De algemene vergadering keurt de IPO-begroting 2011 goed. 

d. Benoeming leden bestuur IPO 

Er zijn geen opmerkingen.  

Besluit 

De algemene vergadering stèmt in met de benoeming van het door de provincie 
Flevoland voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO. 

4. Blauwdruk leden IPO-AV 

De voorzitter geeft aan dat de Blauwdruk een initiatief van de Algemene Verga
dering zelf is, met name de leden uit Noord-Holland en tot stand is gekomen met 
behulp van de Noord-Hollandse griffie, het IPO-secretariaat en bijdragen vanuit 
elke provincie. De voorzitter bedankt alle betrokkenen voor hun inzet. 

De heer Korthof (Flevoland), mevrouw Visser-Hendriks (Overijssel), de heer Be
rends (Drenthe), mevrouw De Biil-Baerselman (Noord-Holland) en mevrouw Na
gel (Noord-Holland) hebben een aantal opmerkingen en/of een aantal voorstellen 
tot wijziging of toevoeging op de Blauwdruk. 

De voorzitter geeft aan dat de opmerkingen en voorstellen door het IPO-
secretariaat, in overleg met de Statengriffie van Noord-Holland, worden verwerkt 
in de definitieve versie van de Blauwdruk die in een opgemaakte versie aan de 
griffiers en (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering wordt ge
stuurd. 

5. Planning data Algemene Vergadering / Themabi jeenkomsten 2011 

Er zijn geen opmerkingen. 
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6. Rondvraag 

De heer Korthof (Fryslan) vraagt of het verslag van deze Algemene Vergadering 
voor de Kerst kan worden toegestuurd. 

De voorzitter zegt dit toe. 

De heer Van Wieren (Flevoland) vraagt in welke provincies de afgelopen 
collegeperiode bestuurskrachtmetingen hebben plaats gevonden. 

De voorzitter meldt dat in ieder geval in de Randstad en Limburg 
bestuurskrachtmetingen hebben plaats gevonden en dat er nog een 
bestuurskrachtmeting in Zeeland gaande is. 

Mevrouw Visser-Hendriks (Overijssel) meldt dat de Statengriffie in Overijssel een 
introductieprogramma voorbereidt voor de nieuwe leden van Provinciale Staten 
en dat het IPO daar ook onderdeel van uit maakt. Mevrouw Visser-Hendriks 
vraagt of het IPO hier aan mee wil werken. 

De secretaris zegt dit toe en geeft aan dat hij graag, net als afgelopen 
bestuursperiode, een ronde maakt langs de provincies om het werk van het IPO 
nader toe te lichten. 

7. Sluiting 

De voorzitter memoreert dat het de laatste Algemene Vergadering in de huidige 
samenstelling betreft en dankt de leden voor hun inbreng en werkzaamheden de 
afgelopen jaren. Tevens wenst de voorzitter alle leden die zich wederom 
verkiesbaar hebben gesteld veel succes. De voorzitter sluit de vergadering om 
20.55 uur. 
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' i r 
Openbare besluitenlijst van de vergadering van de algemene 
vergadering (AV) op donderdag 9 december 2010 in het 
Provinciehuis te Utrecht 

1. De AV stelt het verslag, de presentielijst en de openbare besluitenlijst van de 
algemene vergadering van 24 juni 2010 vast. 

2. De AV neemt kennis van het tweede voortgangsverslag Jaarplan 2010 dat is 
vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 11 oktober 2010. Het 
voortgangsverslag bevat een verslag van de werkzaamheden van het IPO in de 
periode van 1 mei tot 1 oktober 2010. Middels het voortgangsverslag wordt 
inzicht gegeven in de vorderingen van de uitvoering van het Jaarplan. Het verslag 
is eveneens gestuurd aan de colleges van Gedeputeerde Staten en via de 
Statengriffie in de onderscheiden provincies aan de leden van Provinciale Staten. 

3. De AV neemt kennis van de stand van zaken van de 'Agenda voor het 
Bestuursakkoord'. Het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen 
vormt de basis voor de mogelijkheden tot het maken van afspraken tussen het 
rijk en de decentrale overheden. Het bestuur is, samen met de bestuurlijke 
adviescommissies, bezig met het formuleren van de inzet van een mogelijk 
bestuursakkoord die mede gebaseerd is op het document 'Profiel Provincies' en 
een aantal bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. Tijdens het 
Overhedenoverieg van 8 december 2010 zijn tussen het kabinet en IPO, VNG en 
UvW afspraken gemaakt over de ambtelijke verkenning van een mogelijk 
bestuursakkoord. Uitgangspunt van het IPO is dat een bestuursakkoord alleen tot 
stand kan komen als de wil ertoe bij alle partijen aanwezig is. 

4. De AV bespreekt de evaluatie van het IPO. 

5. De AV geeft goedkeuring aan het door het bestuur vastgestelde IPO-Jaarplan 
2011. 

6. De AV geeft goedkeuring aan de door het bestuur vastgestelde wijziging op de 
IPO-begroting 2010. 

7. De AV geeft goedkeuring aan de door het bestuur vastgestelde IPO-begroting 
2011. 

8. De AV stemt in met de benoeming van het door de provincie Flevoland 
voorgedragen lid van het bestuur van de verenging IPO. Het betreft de heer 
M.J.D. Witteman (Flevoland). 

9. De AV stelt de Blauwdruk IPO-AV vast en stemt in met de verzending ervan aan 
de Statengriffies en de (plaatsvervangende) leden van de AV. De Blauwdruk is 
een initiatief van de AV zelf, met name de AV-leden uit Noord-Holland. De 
Blauwdruk is een beknopte handleiding met praktische informatie voor 
Statenleden die lid zijn of (kunnen) worden van de AV van het IPO. De Blauwdruk 
is tot stand gekomen met behulp van de Noord-Hollandse griffie, het IPO-
secretariaat en bijdragen vanuit elke provincie. 
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Paraaf secretaris : 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

Onderwerp 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070) 888 1222 
geen 

Benoeming voorzitter en leden van het bestuur van de vereniging IPO 

Voorstel 

2. 

3. 

Instemmen met de voordracht tot benoeming van de heer J.W. Remkes als voorzitter 
van het bestuur van de vereniging IPO; 
Instemmen met de benoeming van de door de provincies voorgedragen leden van het 
bestuur van de vereniging IPO; en 
Kennis nemen van de mondelinge toelichting van de voorzitter op de taakverdeling met 
betrekking tot de portefeuilles binnen het bestuur. 

Toelichting 

Benoeming voorzitter 
De statuten van de vereniging IPO 
(artikel 10, lid 2) bepalen dat het 
bestuur voor de functie van voorzitter 
een bindende voordracht doet aan de 
Algemene Vergadering (AV) 'met dien 
verstande dat bij voorkeur een 
Commissaris van de Koningin voor 
benoeming ten aanzien van deze zetel in 
aanmerking komt.' De AV kan, wanneer 
tweederde van de provincies 
vertegenwoordigd is, met een tweederde 
meerderheid het bindende karakter aan 
deze voordracht ontnemen en is 
vervolgens vrij in de keus, waarbij 
opnieuw wordt uitgesproken dat bij 
voorkeur een Commissaris van de 
Koningin voor deze functie in 
aanmerking komt. 

Het bestuur heeft, na consultatie van de 
colleges van GS, in de vergadering van 
23 juni j l . besloten om aan de AV de 
Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland, de heer J.W. Remkes, bindend 
voor te dragen als voorzitter van het 
IPO. 

Benoeming leden bestuur 
Artikel 10, lid 2 van de statuten van de 
vereniging IPO draagt iedere provincie 
op om voor de functie van lid van het 
bestuur een afzonderlijke bindende 

voordracht te doen aan de Algemene 
Vergadering waarbij geldt dat 'de 
voordracht wordt opgemaakt door het 
College van Gedeputeerde Staten van de 
betreffende provincie.' De AV kan, 
wanneer in de vergadering tenminste 
tweederde van de provincies 
vertegenwoordigd is, met een tweederde 
meerderheid het bindende karakter aan 
deze voordracht te ontnemen. Indien de 
Algemene Vergadering besluit het 
bindende karakter te ontnemen dan 
heeft de betreffende provincie wederom 
het recht een nieuwe bindende 
voordracht te doen. 

Elf van de twaalf colleges van GS van de 
onderscheiden provincies hebben de 
volgende bindende voordracht gedaan 
voor de leden van het bestuur: 

mevrouw C. Schokker-Strampel 
(Fryslan); 
W.J. Moorlag (Groningen); 
mevrouw drs. T. Klip-Martin 
(Drenthe); 
drs. T.W. Rietkerk (Overijssel); 
dr. J.C. Verdaas (Gelderland); 
M.J.D. Witteman (Flevoland); 
J.W.R. van Lunteren (Utrecht); 
mevrouw E. Sweet (Noord-
Holland); 
drs. R.A.M. van der Sande (Zuid-
Holland); 
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G.R.J. van Heukelom (Zeeland); 
en 
Y.C.M.G. de Boer (Noord-Brabant). 

De bindende voordracht van het college 
van GS van Limburg was bij het 
versturen van de stukken voor uw 
Algemene Vergadering nog niet bekend. 
Dit hangt samen met de benoeming van 
de Commissaris van de Koningin van 
Limburg, drs. Th.J.F.M. Bovens, die op 1 
oktober 2011 ingaat. Zodra het college 
van Limburg een bindende voordracht 

heeft gedaan voor een lid van het 
bestuur van het IPO wordt de voordracht 
bij de eerstvolgende Algemene 
Vergadering geagendeerd. 

Portefeuilleverdeling bestuur 
Het bestuur besluit tijdens de 2-daagse 
werkconferentie op 15 en 16 september 
2011 over de taakverdeling met 
betrekking tot de portefeuilles binnen het 
bestuur. Tijdens de Algemene 
Vergadering ontvangt u hierover een 
mondelinge toelichting van de voorzitter. 

Bijlagen 

Geen 
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I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

Onderwerp 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070)888 1222 
1 

IPO-voortgangsverslag Jaarplan 2011 deel 1 

Voorstel 

Kennis nemen van het eerste voortgangsverslag Jaarplan 2011 dat is vastgesteld door het 
IPO-bestuur in de vergadering van 26 mei 2011 en op 31 mei 2011 is aangeboden aan de 
colleges van GS en aan de Statengriffiers ter verspreiding onder alle leden van Provinciale 
Staten. 

Toelichting 

Op grond van de afspraken met de 
Algemene Vergadering stelt het IPO twee 
maal per jaar een voortgangsverslag op 
waarbij verslag wordt gedaan van de 
vorderingen van de uitvoering van het 
Jaarplan. Het voortgangsverslag wordt 
door het IPO opgesteld vanwege de 
scheiding tussen 'governance', die op het 
pad van de AV ligt, en de 
beleidsinhoudelijke controle. Ten 
behoeve van de beleidsinhoudelijke 
controle die plaats vindt tussen 
Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten in de eigen provincie wordt twee 
maal per jaar het voortgangsverslag 
opgesteld. U wordt derhalve voorgesteld 
om kennis te nemen van het verslag. 

Het voorliggende voortgangsverslag 
bevat een verslag van de 
werkzaamheden van het IPO in de 
periode 1 januari tot 1 mei 2011. De 
opzet van het voortgangsverslag volgt 
de gewijzigde opzet, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van symbolen voor een 
overzichtelijke en kernachtige weergave 
van de resultaten. Via deze symbolen 
wordt aangegeven wat de voortgang van 
de doelstelling is: doelstelling al behaald 
(V) , de acties lopen nog ( » ) of dat het 
nu al duidelijk is dat de doelstelling niet 
gehaald wordt (X) . Indien een 

doelstelling (gedeeltelijk) niet is gehaald, 
volgt altijd een toelichting. Bij behaalde 
of lopende doelstellingen wordt alleen 
een toelichting gegeven indien dit nodig 
is voor een beter begrip of om concrete 
(deel)resultaten van doelstellingen 
inzichtelijk te maken. Het 
voortgangsverslag is in de vergadering 
van het bestuur van 26 mei 2011 
vastgesteld. 

U wordt er op gewezen dat 2011, mede 
in het licht van de Statenverkiezingen 
van 2 maart j l . en de transitie van het 
IPO, een overgangsjaar betreft. 

Conform de met u in de vergadering van 
26 juni 2008 gemaakte afspraak is het 
voortgangsverslag op 31 mei 2011 
rechtstreeks naar u toegezonden. 
Eveneens is het voortgangsverslag 
gestuurd aan de colleges van 
Gedeputeerde Staten en aan de 
statengriffie in de onderscheiden 
provincies ter verspreiding onder alle 
leden van Provinciale Staten. 

Het tweede voortgangsverslag, over de 
periode 1 mei - 1 oktober 2011, wordt 
op 4 oktober 2011 door het bestuur 
vastgesteld en daarna aan u 
toegestuurd. 

Biilage 

Voortgangsverslag IPO-Jaarplan 2011 over de periode 1 januari - 1 mei 2011. 
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VOORTGANGSVERSLAG 

JAARPLAN 2011 
Mei 2011 

Vastgesteld door het IPO-bestuur op 26 nnei 2011 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Bij de taken van de Algemene Vergadering van het IPG is een scheiding aangebracht 
tussen de governancetaak (toezicht, jaarplan/jaarverslag, begroting/jaarrekening) en de 
beleidsinhoudelijke taak. De beleidsinhoudelijke controle moet plaatsvinden in de eigen 
provincie. Het IPO-secretariaat stelt daartoe twee keer per jaar (1 mei en 1 oktober) een 
voortgangsverslag op. Voorliggend verslag is het eerste voortgangsverslag over het 
Jaarpan 2011. Het tweede Voortgangsverslag Jaarplan 2011 wordt in oktober 2010 
vastgesteld en verspreid. 

1.2 Jaarplan 2011: een overgangsjaarplan 

Het jaar 2011 is een overgangsjaar. Het jaarplan is nog gebaseerd op de 
meerjarenagenda 2008-2011, terwijl nieuwe ontwikkelingen zich inmiddels aandienen. 

In het jaarplan zijn de gevolgen van het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet-
Rutte/Verhagen niet verwerkt evenals de nieuwe beleidsaccenten voortkomend uit de 
vastgestelde collegeakkoorden in de onderscheiden provincies. Op de inhoud hiervan, en 
de consequenties van een nieuw bestuursakkoord kon voor het jaarplan 2011 begrijpelijk 
niet worden vooruitgelopen. 

Op grond van de (externe) evaluatie van het IPO is door het bestuur een 
transitiecommissie onder leiding van onafhankelijk voorzitter Wim Deetman ingesteld. 
Media 2011 presenteert de commissie haar advies en worden daarover besluiten 
genomen. Deze zullen zeker nog gevolgen hebben voor het jaarplan. 

Het IPO-bestuur staat de komende periode voor strategische keuzen bij de uitwerking 
van het in 2010 vastgestelde document 'Profiel Provincies'. Deze uitwerking legt, samen 
met de andere geschetste ontwikkelingen, de basis voor de nieuwe meerjarenagenda 
2012-2015, die in 2011 wordt voorbereid. Het is de ambitie van het bestuur van het IPG 
om deze nieuwe meerjarenagenda te richten op strategische hoofdlijnen. 

Tevens is in juni 2010 door het bestuur besloten om voor 2011 een korting van 15% 
door te voeren op de begroting van het IPG. Uitvoering van het jaarplan is mogelijk 
binnen deze taakstelling. 

Met medeneming van bovenstaande opmerkingen wordt u gevraagd kennis te nemen van 
dit voortgangsverslag. 

1.3 Opzet Voortgangsverslag Jaarplan 2011 deel 1 

Het voortgangsverslag bestaat uit een rapportage van de werkzaamheden van het IPG in 
de periode tot 1 mei 2011. In het voorliggende verslag worden de resultaten in drie 
kolommen gepresenteerd. De eerste kolom bevat de doelstellingen zoals geformuleerd in 
het jaarplan 2011. In de tweede kolom wordt via symbolen aangegeven wat de 
voortgang van de doelstelling is: doelstelling behaald (V), acties lopen nog ( K ) of het is 
nu al duidelijk dat de doelstelling niet wordt gehaald (X). De derde kolom geeft ruimte 
voor toelichting. Indien een doelstelling (gedeeltelijk) niet is gehaald, volgt altijd een 
toelichting. Bij behaalde of lopende doelstellingen wordt alleen een toelichting gegeven 
indien dit nodig is voor een beter begrip, of om concrete (deel)resultaten van 
doelstellingen inzichtelijk te maken. 



De opzet van het voortgangsverslag is als volgt. In hoofdstuk 2 komt de voortgang aan 
bod van de dossieroverstijgende onderwerpen. In hoofdstuk 3 wordt de voortgang 
gepresenteerd van de veertien IPG-dossiers (Bestuur, Financiën, Europa, Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Wonen, Landelijk Gebied, Mobiliteit, Economie, Water, Milieu, Sociaal 
Beleid, Cultuur, Elektronische Dienstverlening en Werkgeverszaken). Ten slotte gaat 
hoofdstuk 4 in op de organisatie en de uitvoering van de kerntaken, zoals Algemene 
Vergadering, organisatie IPG, platformfunctie, belangenbehartiging en communicatie. 



2. Voortgang Jaarplan 2011 

2.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Uitvoering Bestuursakkoord rijk-provincies 2008-2011 
• Coördinatie van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak voor de 

uitvoering van het Bestuursakkoord 2008-2011; 
a De niet-gereallseerde afspraken uit het 

bestuursakkoord rljk-provIncles 2008-
2011 zijn betrokken bij de 
onderhandelingen over het 
Hoofdlijnenakkoord tussen rijk, 
provincies, gemeenten en 
waterschappen. 

• Effectuering van de decentralisatieagenda en specifieke thema's uit het 
Bestuursakkoord 2008-2011; 

SS Zie hierboven. 

• Aansturing van 'nationale' acties ult het plan van aanpak voor de implementatie van 
de voorstellen voor interbestuuriijk toezicht. 

a Overdracht taken van Inspectie I&M naar 
provincies wordt voorbereid. 

Bestuursakkoord 2011-2015 
P.M. 

Duurzame financiële verhoudingen 
P.M. (afhankelijk van vormgeving voorbereiding door ministerie BZK en in nader overleg met 
de provincies) 

SS Is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord. 
Met betrekking tot de herziening van het 
verdeelmodel Provinciefonds heeft het 
kabinet een besluit genomen Voor het 
IPG is conform afspraken in het bestuur 
in deze fase geen nadere rol voorzien. 

2.2 Verkiezingen Provinciale Staten 2011 

Doelstelling Jaarplan 2010 Voortgang Toelichting 
Provinciale Statenverkiezingen 

• Uitvoeren van gezamenlijke activiteiten waarover eind 2010 in overleg met de 
algemene vergadering wordt besloten. 

V De verkiezingsactiviteiten zijn per 
provincie afzonderlijk qeorganiseerd. 



Voor o.a. (kandidaat)Statenieden is door 
het IPG een speciaal e-MagazIne 
ontwikkeld. Tevens is een 
verkiezingswebslte/twitterpagina in de 
aanloop naar de verkiezingen actief 
benut: de goedbezochte website 
www.provincies.nl. 

2.3 Projecten 

Mooi Nederland 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• Afronden van liet IPO programma Expeditie Mooi en uitkomsten benutten voor 
uitwerken van het provinciale aanbod voor borging van ruimtelijke kwaliteit op 
gebiedsniveau aan het kabinet (2010) 

s Het programma Expeditie Mooi wordt 
afgerond met een slotbijeenkomst op 11 
mei. De opbrengst zal, gezien de 
afspraken In het Bestuursakkoord over 
het ruimtelijk-economisch domein, 
worden benut voor de profilering van 
provincies (dus geen aanbod aan 
kabinet). 

• Afspraken voorbereiden met rijk, gemeenten en derden over een duurzame 
financiering van het herstel en beheer van het landschap (incl. Nationale 
Landschappen); 

X De Stuurgroep Landschap heeft besloten 
deze actie aan te houden in afwachting 
van de uitkomst van afspraken tussen 
rijk en provincies over decentralisatie van 
Natuur en Landelijk Gebied. 

• Uitwerken van bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de Midterm Review 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (2010). 

stt Vormt onderdeel van de voorbereiding 
van afspraken met het kabinet over 
decentralisatie Natuur en Landelijk 
Gebied. 



Ruimte voor klimaat 
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Het project Klimaat en Energie maakt systematisch zichtbaar welke cruciale bijdrage 
de provincies leveren om Nederland duurzaam en klimaatbestendig in te richten. In dit 
afrondend jaar van de lopende klimaatovereenkomst met het rijk wordt planmatig 
aandacht en publiciteit gegeven aan de prestaties die de provincies hebben geleverd 
bij onder andere de realisatie van de klimaatsafspraken op het terrein van duurzame 
energie, energiebesparing, duurzame mobiliteit en duurzaam wegbeheer, stimuleren 
en faciliteren van private initiatieven, ruimtelijke adaptatie. 

Met het energietransitiemodel dat in 2010 door het IPO is ontwikkeld worden de inzet 
en ambities van de provincies voor de productie van duurzame energie ingevuld. De 
provincies specialiseren op duurzame energiebronnen die passen bij de regio en delen 
hun ervaring. Door specialisatie en samenwerking in IPO-verband sturen de provincies 
aan op een efficiënte transitie naar duurzame energie als grondlegger voor een 
duurzame regionale economie. 

Voeren van een lobby naar departementen, parlement en maatschappelijke partners 
om tot werkbare regels te komen die duurzame energie en duurzame mobiliteit 
stimuleren en energiebesparing bevorderen. De nadruk ligt op fiscale instrumenten, 
stimuleringsregels (opvolger van de Subsidieregeling Duurzame Energie) en op het 
opzetten van een energiedistributie-infrastructuur die geschikt is voor de decentrale 
productie van duurzame energie, onder meer met smart grids. 

Voorbereiden van eventuele vervolgafspraken met het Rijk, gemeenten en eventueel 
bedrijfsleven. 

V In het eerste kwartaal zijn een aantal 
publicaties uitgebracht met een 
strategische doorkijk over de rol van 
provincies op het gebied van klimaat, 
energie en ruimte. Belangrijke publicaties 
betreffen de Quick Scan Klimaatadaptatie 
en de drie eerste brochures in de reeks 
Slim financieren duurzame energie
projecten. De provincies hebben ook een 
gezamenlijk ruimtelijk bod opgesteld voor 
windenergie op land dat is aangeboden 
aan het Rijk. 

De bijgewerkte duurzame energiemix van 
de provincies is samen met de ervaringen 
met het energietransitiemodel een van de 
ingrediënten bij de verkenning van 
samenwerkingsopties tussen provincies 
op het vlak van de transitie naar een 
duurzame regionale economie die 
ambtelijk is ingezet samen met de EZ- en 
energie-afdelingen van de provincies. 

Na jaren stilstand is nu beweging 
gekomen In het overleg met EL&I en I&M 
om belangrijke knelpunten voor 
duurzame energie en duurzame mobiliteit 
op te lossen. In het eerste kwartaal zijn 
samen met het rijk een aantal concrete 
casussen doorgenomen. Er worden teams 
samengesteld om oplossingen voor te 
bereiden. 

De voorbereidingen worden betrokken bij 
de voorbereiding van het 
Bestuursakkoord.  



• Inzetten op bindende afspraken met industrie en bedrijfsleven om energie te besparen 
en warmte beter te benutten met vergunningverlening en handhaving als stok achter 
de deur. 

• Coördinatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord in het programma 'Provincies, 
schakel voor klimaat en energie' en organisatie (in het kader van de 
'provincieacademie') van initiatieven voor een lerende organisatie van de provincies 
(bestuurlijk, ambtelijk en samen met belangrijke externe partners); 

Programma loopt volgens planning. 

• Een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de uitvoering van het nationale 
actieplan 'Duurzame Energie' in het kader van de Europese Richtlijn voor duurzame 
energie. Bevorderen dat klimaat en duurzame energie goed wordt verankerd in Europe 
2020 (specifiek vlaggenschip innovatie) en dat dit optimaal door provincies wordt 
benut. 

SS 

Gebiedsprofilering 
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• Ontwikkelen van een actueel kader voor provinciale gebiedsontwikkeling 
voor de nieuwe bestuursperiode, uitgaande van nieuwe opgaven en nieuwe 
werkwijzen, mede op basis van het nieuwe regeerakkoord. 

X Activiteit gestopt In afwachting van 
nieuwe provinciale coalltieprogramma's 
en IPO-taakinvulling nieuwe 
bestuursperiode. 

2.4 Olympisch Plan 2028 
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• Vertegenwoordigen van provincies in coördinatieoverleg op nationaal niveau en 
coördinatie van interprovinciale werkgroep voor stroomlijning provinciale initiatieven. 

Vertegenwoordiging in coördinatie-
overleg gaat volgens plan. Het gaat om 
de Council 0P28, het DIrecteurenoverleg 
GP28 en de overleggen Sportlandkaart, 
Olympische Hoofdstructuur, VMKB, Keuze 
stad en Communicatie-overleg. Plan van 
aanpak vastgesteld In bestuur IPG. 



2.5 Verantwoording en monitoring 
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• Uitvoeren van de personeelsmonitor 2010; en 

• Uitvoeren van de externe visitatie jeugdzorg waarover in 2009 tussen de 
minister van Jeugd en Gezin en het IPO afspraken zijn gemaakt (voor de 
financiering is in 2010 een reservering gemaakt). 

SS Monitor wordt in mei opgeleverd 



3. Voortgang IPO-dossiers 2011 

3.1 Bestuur 
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Interbestuuriijk toezicht 
• Zorg dragen dat een goede overdracht van het interbestuuriijk toezicht van de 

VROM- Inspectie aan de provincies per 1 januari 2012 kan plaatsvinden. Concreet: 
ondersteunen dat de provincies over voldoende mensen, middelen en expertise 
beschikken om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren; 

SS Gezamenlijk projectplan met VRGM 
Inspectie opgesteld. 

• Condities scheppen voor de versterking van de horizontale verantwoording aan 
provinciale staten; 

SS Inventarisatie medebewindstaken 
afgerond. 

• In samenspraak met de VNG en de sectordepartementen zorgen voor een adequate 
informatievoorziening voor de provincies als toezichthouder en dit vastleggen in wet
en regelgeving; 

Integriteit 
• Provincies ondersteunen bij de versterking van het integriteitbeleid (afspraak 

Bestuursakkoord). Dit houdt in dat provincies (uiteriijk) in 2011 dienen te voldoen 
aan alle basisnormen voor integriteit, gebruik maken van het uniforme 
registratiesysteem voor integriteitschendingen, werken aan bewustwording en 
integriteitrisico's in kaart brengen; 

SS 

SS 

Interbestuuriijke werkgroepen gestart 
voor het opstellen van sectorspecifieke 
beleidskaders op de gebieden Ruimtelijke 
Ordening, Omgevingsrecht en Archiefwet. 

Dit voorjaar worden de in het 
Bestuursakkoord afgesproken resultaten 
geïnventariseerd. 

• Provincies ondersteunen bij de versterking van de bestuuriijke integriteit, onder meer 
door versterking van de rol van de commissaris van de Koningin in de Provinciewet, 
verheldering en aanscherping van regels inzake vergoedingen en declaraties en 
medewerking aan de organisatie van een congres voor alle politieke ambtsdragers; 

SS Gp 14 april 2011 heeft het Congres 
Voorbeeldig Bestuur plaatsgevonden dat 
BZK in goed overleg met IPG, VNG en 
UvW heeft georganiseerd. Daar heeft de 
minister van BZK het eerste exemplaar 
uitgereikt van de nieuwe Handreiking 
Integriteit van politieke ambtsdragers bij 
gemeenten, provincies en waterschappen 
die Is opgesteld door IPG, VNG, UvW en 
BZK. 

• Als vervolg op de maatregelen van 2009 en 2010 om de positie van klokkenluiders te 
verbeteren, meewerken aan de totstandkoming van 

O een onafhankelijk, laagdrempelig advies- en verwijspunt klokkenluiden voor 

SS 
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de publieke en private sector 
O een onafhankelijk Centraal Meldpunt integriteitschendingen voor de publieke 

sector dat de bevoegdheid krijgt om bij vermoedens van een misstand een 
onderzoek te (laten) instellen. 

Rechtspositie Statenleden en gedeputeerden 
• Verbetering van beloning van Statenleden en andere rechtspositionele voorzieningen 

van statenleden en gedeputeerden; 
X Gp verzoek van het vorige kabinet Is het 

onderwerp aangehouden. Behandeling is 
niet voorzien voor 2011. 

• Gemeenschappelijke aanbesteding van de uitvoering van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers voor gedeputeerden (pensioenen en wachtgelden, inclusief 
sollicitatieplicht); 

• Aanpassing van de pensioenvoorziening van gedeputeerden overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Commissie Dijkstal (fondsvorming, kapitaaldekking en 
uitvoering door het ABP); 

SS 

SS 

Er loopt een Europese aanbesteding 
waaraan alle provincies en water
schappen deelnemen. Gunning Is vóór de 
zomer van 2011. De gemeenschappelijke 
uitbesteding moet 1 januari 2012 
operationeel zijn. 

• Provincies ondersteunen bij de actualisering van modelregelingen voor de 
rechtspositie van Statenleden en gedeputeerden. 

V De modelregeling Is recent aangepast 
aan de (fiscale) werkkostenregeling. 

3.2 Financiën 
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Financiële verhoudingen 
• De inzet is gericht op het bewaken en bevorderen van adequate financiële 

verhoudingen tussen rijk en provincies. In het halfjaariijks bestuuriijk overieg 
financiële verhoudingen komen alle belangrijke onderwerpen aan de orde. Het IPO-
secretariaat bereidt dit overieg voor; 

SS Het bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen dat half mei zal 
plaatsvinden, is voorbereid. 

• Bij de decentralisatie van taken en middelen op basis van het bestuursakkoord en het 
nieuwe regeerakkoord wordt bewaakt dat de omvang en de verdeling van de 
middelen adequaat is; 

• Aangezien het EMU-tekort voor heel Nederiand naar verwachting in 2011 nog steeds 
boven de 3 % BBP zal uitkomen, zal het EMU-saldo van de provincies conform 

SS 
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gemaakte afspraken adequaat worden gevolgd door houden van een enquête. 

Vermindering verantwoordingslasten 
• De toepassing van SiSa voor bijdragen aan gemeenten uit autonome provinciale 

middelen wordt onderzocht; 

• Voor het verminderen van administratieve lasten voor bedrijven en instellingen wordt 
in interprovinciaal verband het rijkssubsidiekader geïmplementeerd. 

Financieel toezicht 
• Op basis van de evaluatie van de pilots in Noord-Brabant en Limburg wordt in overleg 

met BZK het financieel toezicht op gemeenten en provincies gemoderniseerd. 

Overige financiële onderwerpen 
• Op basis van de evaluatie financiële functie die in 2010 heeft plaatsgevonden, zal 

met BZK worden meegewerkt aan het verbeteren van de regelgeving; 

• Meewerken aan de uitvoering van de besluitvorming over de beleidsevaluatie van 
het BTW-compensatiefonds. 

De Kring van Provinciesecretarissen ziet 
er op toe dat alle provincies het 
rijkssubsidiekader per 1-1-2012 hebben 
geïmplementeerd. 

De door BZK opgestelde notitie 
Modernisering financieel toezicht is 
ambtelijk besproken. 

3.3 Europa 
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• EU-coördinatie 
Toezien op het naleven van de afspraken in het bestuursakkoord over de bestuurlijke 
verhoudingen Europa-rijk-provincies en het actieplan Europa en Decentrale 
Overheden. Belangrijk onderdeel daarvan is het betrekken van decentrale overheden 
bij de Nederiandse besluitvorming in de Europese Unie en het maken van goede 
impactanalyses van de gevolgen voor decentrale overheden van EU-regelgeving in 
een vroegtijdig stadium; 

Na evaluatie Is het actieplan 
geactualiseerd. De Europese Agenda 
Binnenlands Bestuur (EABB )wordt 
periodiek tussen rijk en decentrale 
overheden besproken. 

• Versterken bestuuriijke coördinatie door effectieve politiek-bestuuriijke aansturing op 
de prioritaire Europese dossiers; 

SS 

• In 2011 voorbereiden van twee strategische bestuuriijke overleggen met de minister 
van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris Europese Zaken; 
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Integreren van Europa in sectorale dossiers door verbetering van de sectorale 
betrokkenheid en uitbreiding van de samenwerking in interbestuuriijke dossierteams. 

Herziening Europese begroting 
Binnen het kader van de herziening van de Europese begroting en de uitdagingen 
voor Europa, worden lobbyactiviteiten ontwikkeld op de volgende onderdelen: 
toekomst cohesiebeleid, territoriale cohesie, landbouwbeleid, Europe2020 strategie 
en klimaat&energie (future challenges). 

Structuurfondsen/Cohesiebeleid 
Lobby is gericht op draagvlak voor het standpunt van het IPO dat er in de Europese 
Meerjarenbegroting ook na 2013 EFRO-geld voor Nederlandse regio's beschikbaar 
blijft uit doelstelling I I (concurrentie en innovatie) en doelstelling I I I 
(grensoverschrijdende, interregionale en transnationale samenwerking). Zomer 2013 
volgen de nieuwe wetsvoorstellen. 

Europe2020 
Lobby voor erkenning van de rol van de provincies bij uitvoering van de Europe2020 
strategie, spedfiek de vlaggenschepen digitale agenda, verduurzaming economie en 
innovatie. 

Aanbesteden 
In het kader van de aangekondigde evaluatie van het aanbestedingsbeleid 
gebruikmaken van de mogelijkheden om te reageren op consultaties. De inzet daarbij 
zal zijn dat de aanbestedingsregels niet tot meer administratieve lasten voor 
decentrale overheden mogen leiden. Tevens pleiten voor voldoende beleidsruimte 
voor decentrale overheden. 

Diensten van algemeen belang 
Naar aanleiding van de in 2010 uitgevoerde consultatie wordt nieuwe regelgeving van 
de Commissie verwacht. Het IPO maakt gebruik van de mogelijkheden om te 
reageren op consultaties. De inzet daarbij zal zijn dat de regels een zekere 
beleidsruimte van decentrale overheden moeten respecteren. Tevens mogen de 
regels niet tot meer administratieve lasten leiden. 

SS Nieuwe voorstellen voor de Europese 
begroting voor de periode 2014/2020 
worden in de zomer verwacht. 

Zomer 2013 volgen de nieuwe 
wetsvoorstellen van de Europese 
commissie. Deze worden in de 
Interbestuuriijke Werkgroep Toekomst 
Cohesiebeleid behandeld. Het 
eerstvolgende bestuurlijk overleg staat 
gepland voor najaar 2011. 

In samenwerking met VNG is een 
bijdrage geleverd aan het nationaal 
actieprogramma Europe2020. 

Op 29 maart 2011 Is de reactie van IPG, 
VNG en UvW op het Groenboek 
modernisering Europees aanbestedings
beleid naar de Europese Commissie 
verstuurd. Dit jaar worden nog meer 
consultaties verwacht 
Gp 12 en 13 april bracht een delegatie 
van IPG, VNG en ELI (EZ) een lobby-
bezoek aan de Europese Commissie en 
het Europees Parlement. 

De eerstvolgende publicatie van 
Commissie wordt in juli verwacht. 

de 
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3.4 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
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Uitvoering Nota Ruimte 
• Ondersteunen van de te verwachten systeeminnovatie bij het ministerie van VROM, 

gericht op selectieve en samenhangende rijksinzet, versterking decentrale uitvoenng, 
vereenvoudiging en stroomlijning van wetgeving, internaliseren externe kosten. Bijdrage 
leveren aan de doorvertaling hiervan naar de provincies; 

SS IPG-Inzet m.b.t. systeeminnovatie ca. 
vindt plaats In kader van 
actualisatie/decentralisatletraject van 
lenM. 

• Beïnvloeden van een te verwachten actualisering van de Nota Ruimte (Toekomstagenda 
Ruimte 2.0), mede naar aanleiding van de in 2010 afgeronde Midterm review van de 
Nota Ruimte; 

SS IPG-bei'nvloeding Is gericht op 
actuallsatle/decentralisatletraject lenM. 

• Samen met de provincies ontwikkelen van een methodiek om het aanbod in ruimtelijke 
plannen aan te passen aan veranderende behoeften en perspectieven voor 
verstedelijking (krimp en groei). Hierbij nieuwe inzichten ontwikkelen over wat onder 
"een goede provinciale ruimtelijke ordening" kan worden verstaan; 

X Activiteit gestopt In afwachting van 
nieuwe provinciale coalltieprogramma's 
en IPG-taakinvullIng nieuwe 
bestuursperiode. 

• Beïnvloeden van de in 2010 aangehouden Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (1^ 
en 2^ tranche) en de daaraan ten grondslag liggende rijksstructuurvisies voor bepaalde 
onderwerpen, met het oog op de doorwerking naar provinciale instrumenten; 

SS IPG-beïnvloedIng Is gericht op nieuwe 
versie AMvB Ruimte, als onderdeel van 
actualisatie/decentralisatletraject lenM. 

• Samen met VNG en VROM in 2012 twee nieuwe evaluatiestudies Nota Ruimte beginnen 
en uitwerking geven aan de conclusies van de in 2010 uitgevoerde beleidsevaluatie 
Nationale Landschappen; 

X Activiteit gestopt. Geen nieuwe 
evaluatiestudies I.v.m. nieuwe 
structuurvisie als onderdeel van 
actuallsatle/decentrallsatletraject. 

• Beïnvloeden van de totstandkoming van de strategie voor nationale ruimtelijke 
investeringen na 2014. Hiertoe wordt een provinciale ruimtelijke investeringsstrategie 
opgesteld in relatie tot de gebiedsagenda's en hun betekenis voor het MIRT (z/e ook 
onder Mobiliteit). 

SS Gp basis van bestuurlijke werkconferentie 
in januari 2011 verschijnt voor de zomer 
IPG-brochure over innovatieve 
financleringsvormen. Krijgt vervolg in 
studie naar verdienmodellen. 

Ruimtelijk instrumentarium 
• Bijdrage leveren aan de uitvoering van het VROM-Actieprogramma vernieuwing ruimtelijk 

instrumentarium; 
SS Actieprogramma lenM is vervangen door 

programma vernieuwing omgevingsrecht 
(Eenvoudig Beter). 
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• Volgen van het gebruik van de Wro, CHW en Wabo in hun onderiinge samenhang in de 
praktijk en zonodig voorstellen doen voor aanpassing van wetgeving. Hierbij anticiperen 
op mogelijke nieuwe voornemens voor wetgeving met betrekking tot de leefomgeving 
door het nieuwe kabinet (z/e ook onder Milieu); 

• Bevorderen en beïnvloeden van wetgevingsinitiatieven voor financiering van niet-
stedelijke functies en onrendabele transformaties, rekening houdend met afnemende 
ruimtelijke investeringen door de overheid; 

• Bijdrage leveren aan de uitvoering van het in 2010 opgestelde Actieprogramma leegstand 
kantoren (z/e ook onder Economie); 

• Bijdrage geven aan het programma van de eind 2010 ingestelde Evaluatiecommissie Wro 
en ondersteunen van de provinciale vertegenwoordiger in de commissie. 

Woningbouw, woningmarkt en stedelijke vernieuwing 
• Samen met rijks- en gemeentelijke partners uitvoering geven aan het Nationale 

Programma Bevolkingsdaling. Hierbij in 2011 bijzondere aandacht geven aan de positie 
van de zogenoemde anticipeerprovincies; 

Ondersteunen van integrale inzet van rijk op stedenbeleid en bijdrage leveren aan de 
doorvertaling hiervan naar de provincies. Vasthouden aan de inzet op decentralisatie van 
rijksmiddelen naar provincies; 

Overieg voeren met het rijk over de huisvesting van verblijfsgerechtigden (vanuit het 
wettelijke toezicht hierop door de provincies). Uitwerking geven aan de invulling van het 
nieuwe interbestuuriijke toezicht voor deze sector; 

Beïnvloeden van het wetsvoorstel Huisvestingswet (in 2010 controversieel verklaard) 
vanuit de provinciale rol bij het functioneren van de regionale woningmarkt en de 
overdracht van het interbestuuriijke toezicht naar provincies. 

SS 

SS 

Concretisering In IPG-reactle op 
verankering Crisis- en herstelwet (mei 
2011), onderdeel van Eenvoudig Beter. 

Concretisering 
bestuursakkoord. 

in voorgenomen 

IPG trekt provinciale taak, als eerste het 
landsdekkend In beeld brengen van de 
planningbehoefte. 

Evaluatiecommissie is nog niet Ingesteld 
en wordt heroverwogen in context 
programma Eenvoudig Beter. 

IPG/provIncies leveren bijdrage aan 
tussenrapportage (juni 2011) en werken 
aan gezamenlijke provinciale visie op 
krimp. 

Concretisering 
bestuursakkoord. 

in voorgenomen 

O.a. concretisering vla werkzaamheden 
Tasforce Thuisgeven. 

TK-behandeling wetsvoorstel loopt weer. 
Eind vorig jaar is positionpaper 
uitgebracht 
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Europa 
• Lobby, samen met de VNG, bij het beïnvloeden van Europees beleid voor ruimtelijke 

ontwikkeling (thema territoriale cohesie). In het kader van nieuw regionaal beleid vanaf 
2013 onder andere insteken op het verbindende thema bevolkingsdaling. 

3.5 Landelijk Gebied 
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Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
• Provinciale coördinatie bij de aanpassing van afspraken in de ILG-

bestuursovereenkomsten naar aanleiding van de bestuuriijke besluitvorming in het 
najaar 2010 over de MTR; 

• Uitwerken van de bestuurlijke afspraken over verbeteringen in het ILG-systeem 
(zoals de wijze van rapportage, de informatievoorziening, de samenwerking en het 
gebiedsgerichte beleid) naar aanleiding van de MTR; 

s In verband met de bezuinigingen op het 
ILG, zoals aangekondigd In het 
regeerakkoord, voeren de provincies met 
de staatssecretaris van EL&I gesprekken 
over decentralisatie van het ILG en de 
herijking van de EHS hetgeen moet 
lelden tot een deelakkoord over natuur 
en landschap in juni 2011. 

• De afronding van de implementatie van het nieuwe subsidiestelsel voor beheer van 
natuur en landschap (SNL) en de aansturing van de implementatie; 

SS De Implementatie van het onderdeel 
monitoring natuurkwaliteit bevind zich in 
de testfase. Plan van Aanpak voor de 
implementatie Is opgesteld. Definitieve 
goedkeuring van Brussel wordt op zeer 
korte termijn verwacht. SNL natuur Is per 
1 januari ingevoerd. 

• Integratie van de Catalogus Groenblauwe Diensten in de uitvoering van het SNL; SS Een eerste voorstel Is In voorbereiding. 
Verwachting is dat de hoofdlijnen van het 
voorstel In juni worden vastgesteld. 

• Verdere ontwikkeling van de Digitale Keten Natuur (DKN), waarbij de actuele stand 
van verwerving en inrichting en ook de kwaliteitsmeting onderdeel van het systeem 
wordt. 

SS De betreffende projecten zijn opgestart. 

Natura 2000 
• De coördinatie bij het tot stand komen van beheerplannen voor de Natura 2000-

gebieden. De provincies benutten het platform van het IPO voor informatie-
uitwisseling over de voorbereiding van de beheerplannen, onder meer via het in 

SS 
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standhouden van het interbestuuriijk regiebureau Natura 2000; 

• Coördinatie van de provinciale belangenbehartiging in het project die leidt tot de 
wettelijke programmatische aanpak stikstof met als doel het oplossen van de 
impasse in de vergunningveriening; 

Natuurwetgeving 
• In het kader van de evaluatie van de natuurwetten wordt ingezet op verdere 

decentralisatie van de Flora en Faunawet (in samenhang worden goede afspraken 
gemaakt over eenduidige handhaving en beperkte rapportageverplichtingen) en het 
Faunafonds (met voldoende financiële middelen); 

• De coördinatie van de provinciale inzet in het LNV project dat de drie natuurwetten 
integreert; 

X 

X 

IPG Is nog niet betrokken bij Integratie 
natuurwetgeving. Hierover worden in 
overleg met staatssecretaris Bleker 
afspraken voorbereid 
(zie boven) 

Europa 
Voorbereiden en beïnvloeden van het nieuwe GLB voor een vitaal landelijk gebied. Dit in 
samenhang met de wens om het POP te ontdoen van overbodige en complicerende 
regelgeving. 

SS In november 2010 is de Position Paper 
over het GLB na 2013 vastgesteld. Gok 
de hoofdpunten van de reactie vanuit het 
IPG zijn geformuleerd. Diverse 
lobbymomenten In Brussel en in Den 
Haag zijn benut. 

3.6 l^obiliteit 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Regionale bereikbaarheid: verbeteren netwerkprestaties en versterken provinciale 
uitvoeringsvermogen 

• Afronden van de decentralisatie van de BDU op basis van bestuuriijk overieg over de 
uitkomsten van de evaluatie wet BDU; 

SS In het bestuursakkoord Is afgesproken 
dat de BDU wordt overgeheveld naar de 
algemene fondsen. 

• De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse aangrijpen om regionale bereikbaarheid 
als provinciale opgave een volwaardige positie te geven; en 

V 

De gebledsuitwerking van de NMCA wordt 
in samenspraak met alle provincies door 
het ministerie opgepakt. Provincies 
herkennen zich in het algemeen In de 
geschetste toekomstverwachtingen over 
de berelkbaarheldsproblematlek. 
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• Vergroten provinciale betrokkenheid in het MIRT-spelregelkader en -projectenboek. 

Spoor 
Het IPO streeft naar splitsing van het huidige Hoofdrailnet in een aparte concessie 
voor een landelijk IC-netwerk en integratie van stoptreindiensten in de regionale OV-
netwerken op basis van de Evaluatie spoorwetgeving in constructief overleg met 
V&W, NS en Prorail. 

Beprijzing 
• Actieve deelname aan de voorbereiding van een eventueel nieuw systeem van 

beprijzing van het autogebruik, daarbij gevoed door de opvattingen van de 
provincies. 

Verkeersveiligheid 
• Veilig landbouwverkeer op het regionaal, onderiiggend wegennet, door invoering van 

kentekening, rijbewijs en maximumsnelheid op de weg; 

• Het IPO bevordert door onderiinge interprovinciale kennisuitwisseling dat provincies 
op basis van maatwerk de strategische nota Verkeersveiligheid uitvoeren gericht op 
verbetering van de verkeersveiligheid op het onderiiggend wegennet voor alle 
(groepen van) verkeersdeelnemers; en 

• Het IPO ontwikkelt samen met V&W, SKVV, VNG en de Unie van Waterschappen een 
standaardisatie van permanente verkeerseducatie (PVE). 

Openbaar vervoer 
• Op basis van discussie in eigen provinciale kring komt het IPO met een gezamenlijk 

visie op regionaal openbaar vervoer; 

s 

V 

V 

In het bestuursakkoord Is de afspraak 
gemaakt dat kabinet, provincies en 
gemeenten voor de zomer van 2011 
gezamenlijk de afspraken hierover uit 
werken. 
Expertmeeting in februari georganiseerd 
om Inzet IPG aan te scherpen. 
Vanwege het Intrekken van de wetgeving 
Inzake de KM-heffIng door het vorige 
kabinet Is deze doelstelling niet meer 
actueel. 

Deze visie is aan de minister aangeboden 
in het NMB van 16 december 2010. 

Vertraging is ontstaan omdat vanuit de  
Tweede Kamer en het rijk er extra eisen  
gesteld zijn. Wel Is het Landelijk 
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Tarievenkader 2 afgesproken en is het 
nieuwe regionale overleg met alle 
partijen gestart. 

• Partijen richten zich op volledige implementatie van de OV-Chipkaart per 1 april 
2011. De inzet van het IPO beperkt zich tot onderzoek kostenneutraliteit Kist, Dubbel 
opstaptarief Regionaal Spoor en Landelijk Tarievenkader 2 en opzet van nieuwe 
overiegstructuur die in 2011 operationeel moet zijn; en 

SS 

• Aan de interprovinciale Benchmark OV 2007-2010 wordt in 2011 een vervolg 
gegeven, aansluitend op het efficiency-onderzoek van het ministerie van V&W waarin 
de prestaties gemeten worden in het perspectief van wel- en niet aanbestede 
gebieden 

X In verband met de discussie over 
aanbesteding G3 en de visie RGV in de 
actualisering van de Nota mobiliteit en 
Nota Ruimte, is dit onderzoek uitgesteld. 
Tweede helft 2011 wordt gekeken of dit 
onderzoek plaats gaat vinden of 
doorschuift. 

3.7 Economie 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Bedrijventerreinen 
• Uitvoeren convenant met rijk en gemeenten waarbij provinciale 

herstructureringsplannen worden gemonitord en specifiek aandacht wordt gegeven 
aan sturing op totstandkoming regionale samenwerking; 

V 

Verloopt volgens planning, het 
Convenant bedrijventerreinen komt door 
terugtrekken rijk echter te vervallen 
doordat het Rijk zich terugtrekt. 

• Verzakelijking: vergroten rol bedrijven. Het IPO werkt mee aan "roadshow" op basis 
van roadmap; 

w 
Roadshow heeft nog niet plaats 
gevonden, omdat er onvoldoende basis 
voor is. 

• Duurzaam beheer: voorkomen dat opnieuw problemen ontstaan met verrommeling 
en slecht onderhoud: acties voortkomend uit conferentie toepassing SER-ladder 
uitzetten. Dialoog provincies onderiing bevorderen over toepassing instrument 
parkmanagement. 

SS Interprovinciale dialoog over 
parkmanagement loopt via de IPG-
werkgroep bedrijventerreinen. 

Regionaal economisch beleid 

19 



Lobby voor nieuwe ronde Pieken in de Delta, met versterkte rol provincies (regierol 
om te voorkomen dat beleid "footloose" raakt), meer focus (minder pieken), meer 
aandacht voor duurzame energie; 

Pleiten voor voortzetting EFRO na 2013, waarbij het dichter brengen van dit beleid 
naar het Europees innovatiebeleid aangemoedigd wordt, mét erkenning van de 
regierol van provincies (bottom-up i.p.v. top-down). Lobby om in nieuwe 
structuurfondsenprogramma's het werken met verstrekken van risicokapitaal en 
leningen beter vorm krijgt. Meer programmafinanciering in plaats van 
projectfinanciering; 

Zorgen voor meer afstemming tussen Pieken in de Delta en EFRO en in IPO verband 
de synergie tussen regionale programma's vergroten; 

Lobby om grensoverschrijdende problematiek in Europees verband beter aan te 
pakken (waaronder wegnemen fiscale belemmeringen arbeiders in grensgebieden); 

Lobby voor meer rijksmiddelen (waaronder FES) onder regionale regie; 

• Lobby voor verbreding van aanwendingsmogelijkheden van FES-middelen voor het 
oplossen van grootschalige gebiedsgerichte opgaven. 

Innovatie en verduurzaming economie (zie ook 3.3 Europe 2020) 
• Uitwisselen best practices: via innovatiebeleid bevorderen van kennisvalorisatie 

(=kennis/kunde/kassa); 

• Uitwisselen best practices: rol publieke sector als "launching customer" om innovatie 
en verduurzaming economie aan te jagen (aanbestedingsregels, verbetering 
inkoopbeleid, beter gebruik ICT in dienstveriening naar burgers); 

Samenwerking met bedrijfsleven om te zorgen dat Europese gelden die via 
Kaderprogramma's naar bedrijfsleven gaan worden gekoppeld aan regionale agenda 
en de middelen ook spin-off geven richting MKB. 

SS 

Met kabinet-Rutte/Verhagen is het zicht 
op een nieuwe ronde Pieken in de Delta 
verdwenen. Er zijn afspraken gemaakt op 
landsdeiig niveau met staatssecretaris 
Bleker over een "zachte landing". 

Standpunten worden bij elke gelegenheid 
naar voren gebracht. 

Niet meer relevant wegens vervallen 
Pieken in de Delta. 

Wordt bij elke gelegenheid naar voren 
gebracht. 

Nieuwe kabinet Rutte heeft het FES 
geschrapt. 

Idem 

Loopt via de IPG-werkgroep innovatie. 

Gesprekken hebben plaats gevonden met 
De Groene Zaak (voorloperbedrijven op 
gebied verduurzaming vallend onder 
VNG-NCW) en het lAPP (IPG-overleg van 
provinciale inkopers). 

IPG-werkgroep onderzoekt  
mogelijkheden van "slim financieren",  
waaronder gezamenlijk geld weghalen bij  
het European Investment Fund.  
Daarnaast zal de komende tijd bekeken 
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Recreatie & toerisme 
• Regionale beeldverhalen: stimuleren bestaande en nieuwe partnerschappen, 

ondersteunen provinciale pilots; 

• Duurzaam toerisme: voortbouwen op initiatieven Zeeland om duurzame bedrijvigheid 
met EC021 certificering te stimuleren; 

• Lobby op watersport en "droog" toerisme met partners zoats Gastvrij Nederiand 
gericht op vernieuwing rijksbeleid; 

Monitoren oplossen knelpunten landelijke routenetwerken wandelen, fietsen en varen 
in ILG; 

• Voortbouwen op verkenning natuurontwikkeling in relatie tot recreatie & toerisme 
(indien verkenning, verwacht najaar 2010, hier voldoende aanleiding toe geeft); 

Kennisuitwisseling tussen provincies over hoe sturen op culturele identiteit kan 

SS 

SS 

SS 

SS 

worden hoe provincies met hun eigen 
regionaal-economisch beleid aansluiting 
kunnen (blijven) vinden bij het nieuwe 
Topsectorenbeleid van minister 
Verhagen. 

De pilots worden begeleid vanuit het 
STIRR. De pilots op liggen op koers. 

In november 2010 heeft de provincie 
Zeeland (trekkende provincie) een 
symposium georganiseerd. Follow-up kan 
plaats vinden via de IPG-werkgroep 
Recreatie en Toerisme. 

Met Gastvrij Nederland 
(koepelorganisatie van de 
gastvrijheidssector) is in maart 2011 een 
gezamenlijke routekaart overeen 
gekomen, waarin thema's benoemd zijn 
waarop de provincies en Gastvrij 
Nederland nauwer willen samenwerken. 
In 2011 zal deze routekaart nader 
uitgewerkt worden In actiepunten. 

Door de decentralisatie ingezet door 
kabinet Rutte zal het ILG niet voortgezet 
worden. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of provincies zelf onderiing het 
behoud van de routenetwerken op zich 
gaan nemen en met welke ambitie. 

In het voorjaar van 2011 is de 
verkenning gereed gekomen. De 
werkgroep Recreatie en toerisme beziet 
of deze verkenning aanleiding geeft tot 
verdere acties. 

Hieraan wordt vla de pilots Regionale 
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bijdragen aan aantrekken recreatie & toerisme. beeldverhalen gewerkt. 

3.8 Water 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Borgen van de provinciale rol en taken in het waterbeheer bij de uitwerking van 
voorstellen van het kabinet voor een doelmatig waterbeheer. Bijdrage leveren aan de 
discussie over en nadere uitwerking van een verbetering van de bestuuriijke 
aansturing binnen het waterbeheer. Input leveren aan wetswijzigingen ter zake. 

In IPO-verband pakken de gezamenlijke provincies de uitwerking van generieke 
deelprogramma's van het Deltaprogramma op. Hierbij is de inzet om het 
deltaprogramma te koppelen aan regionale gebiedsgerichte ontwikkelingen en de 
MIRT-agenda. Het provinciaal belang wordt ingebracht bij de voorbereiding van de 
Deltabeslissingen voor 2014. Input wordt geleverd vanuit de gezamenlijke provincies 
in de uitwerking van het concept van adaptief deltamanagement; 

In het kader van het generiek deelprogramma Waterveiligheid van het 
Deltaprogramma wordt een standpunt vastgesteld over de normering van 
waterveiligheid ter voorbereiding van het principebesluit dat het rijk zal nemen over 
nieuwe normen in 2011. Faciliteren van de regierol van de provincies bij het opstellen 
van Overstromingsrisicobeheerplannen in het kader van de implementatie van de 
Richtlijn Overstromingsrisico's; 

Vaststellen van de provinciale inbreng 
Bestuursakkoord Water-Actueel in 2011; 

in de evaluatie van het Nationaal 

Afstemmen van de inbreng van de gezamenlijke provincies bij de uitwerking van het 
beleid voor grondwater, voortvloeiend uit Europese regelgeving; 

In het Nationaal Wateroverleg van 28 
februari 2011 heeft de IPG-delegatle 
toegezegd het concept-Bestuursakkoord 
Water met positief advies voor te leggen 
aan de achterban. Het IPG-bestuur heeft 
op 7 april 2011 inhoudelijk ingestemd 
met het deelakkoord water. 
Ondertekening van het deelakkoord vindt 
plaats in mei. De komende periode is 
gericht op de uitwerking van de acties 
van het deelakkoord. 

Input van de gezamenlijke provincies 
voor het Deltaprogramma 2012 Is 
geleverd In de bestuurlijke Stuurgroep 
Deltaprogramma op 31 maart 2011. 

Onder leiding van de provincies worden 
momenteel regionale bouwstenen 
opgeleverd voor de op te stellen 
Gverstromingsrisicobeheerplannen, 
waartoe regionale bijeenkomsten zijn 
georganiseerd. 
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• Vervolg geven aan het ontwikkelprogramma voor regionale waterkeringen om te 
komen tot een professioneel toetsinstrumentarium dat gebruikt kan worden de 
toetsing en het beheer en onderhoud van regionale keringen; 

SS Door de BGAG-Water Is op 17 maart 
2011 een Plan van Aanpak vastgesteld 
voor het ontwikkelprogramma. 

• Faciliteren in het afstemmen van de verdere professionalisering van de provincies van 
hun toezichthoudende taken op waterschappen. Verdere afspraken maken met de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat over het uitvoeren van 2* lijnstoezicht door de 
inspectie in relatie tot de rol van provincies als toezichthouder op de waterschappen. 

V Met het Bestuursakkoord Water zijn 
afspraken belegd over de invulling van 
het toezicht In het waterbeheer. 

3.9 Milieu 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Geluid 
• Beïnvloeden van het wetsvoorstel SWUNG-2, zodat rekening wordt gehouden met de 

gevolgen voor de bouwopgave, en waarbij zeker gesteld wordt dat provincies niet 
opdraaien voor de financiering van de sanering van woningen die gebouwd zijn na 
1986 (het'handhavingsgat'); 

s Rijk, IPG en VNG werken aan een 
normering voor woningbouw langs 
Infrastructuur. Een oplossing voor de 
financiering van het handhavingsgat is 
nog niet gevonden. Afgesproken is dat 
vijfjaar na Inwerkingtreding van SWUNG-
2 in een midterm review opnieuw 
gekeken wordt naar mogelijkheden tot 
financiering. Het rijk staat hiervoor aan 
de lat. 

• Lobby voor een verhoging van de inzet op bronbeleid om de kosten van sanering 
terug te dringen. Dit betekent lobby voor maatregelen om auto's stiller te krijgen en 
daarnaast investeren in stiller asfalt op provinciale wegen. 

Lobby start als SWUNG-1 in de Tweede 
Kamer wordt behandeld. Dit zal 
waarschijnlijk voor de zomer gebeuren. 

Luchtkwaliteit 
• Meewerken aan de evaluatie van de eerste monitor in 2010 van het Nationale 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2009-2014 (NSL) 
V De evaluatie van de eerste monitor uit 

2010 over verslagjaar 2009 is gereed. 
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Lobby voor ambitieuze maar haalbare nationale emissieplafonds {National Emission 
Ceilings, NEC) voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM2,5), ammoniak en 
vluchtige organische stoffen bij de herzieningen van het Gothenburg-protocol en de 
Europese Richtlijn; 

• Behartigen van de provinciale belangen bij de aanpassing van de 
luchtkwaliteitregelgeving (fijn stof uit de landbouw, ammoniak). 

Biodiversiteit 
• Formuleren van gezamenlijke interprovinciale doelstellingen voor biodiversiteit en 

zorg dragen voor de uitvoering; 

• Beïnvloeden van de op te stellen nieuwe Europese doelstellingen biodiversiteit post-
2010. 

Bodemkwaliteit 
• Lobby voor verdere decentralisatie van het bodembeleid. Inzet is de overheveling van 

de vergunningveriening voor geothermie naar de provincies; 

Bewaken van de belangen van de provincies bij de uitvoering van het 
Bodemconvenant. Zorgen dat de tussen de convenantpartijen gemaakt afspraken 
worden nagekomen en dat er voldoende financiële en personele middelen 
beschikbaar blijven voor de uitvoering; 

SS 

SS 

SS 

Internationale berekeningen van 
scenario's voor lage/middel/hoge ambitie 
komen uit op strengere niveaus dan de 
IPG-Inzet. Omdat ook andere landen 
geen strenge ambitie willen, gaat 
aanscherping van het Gothenburg 
protocol wellicht niet door. 

Er Is nog steeds geen conceptregelgeving 
beschikbaar. De Europese derogatie voor 
fijn stof loopt 11 juni af. 

Loopt moeizaam. De provinciale ambities 
m.b.t. biodiversiteit zijn erg verschillend. 
Zit amper tempo of ontwikkeling In. 
Provinciale inzet loopt zeer uiteen. 

Intern IPG heeft vooreberelding 
plaatsgevonden. De Europese commissie 
komt waarschijnlijk in juni met een 
voorstel. 

IPG onderhandelt over een aanpassing 
van de MIjnbouwwet. Provincies willen 
een bindend advies kunnen geven over 
de locatiekeuze van ondergrondse 
activiteiten. Omgevingsfactoren moeten 
een afwegingsgrond zijn bij de 
vergunningverlening binnen de 
MIjnbouwwet. 

Tot 2015 blijven er conform het 
Bodemconvenant rijksmiddelen 
beschikbaar voor bodemsanering. Eind 
2011 wordt In midterm review gekeken of 
deze middelen voldoende zijn. Het rijk 
heeft naar de Tweede Kamer aangegeven 
ook na 2014 middelen beschikbaar te 
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stimuleren van provincies bij de transitie naar een bodembeleid waarin het duurzaam 
gebruik van de ondergrond centraal staat. Deze nieuwe benadering van de 
ondergrond vergt een meer integrale en sectoroverstijgende aanpak. 

Leren voor een duurzame ontwikkeling 
• Beïnvloeden van de discussie over een nieuw stelsel van het omgevingsrecht, zodanig 

dat de (milieu)kwaliteit in het omgevingsbeleid en bij integrale gebiedsontwikkeling 
optimaal wordt gewaarborgd. 

Organisatie vergunningverlening, toezicht en handhaving 
• Lobby voor en het bewaken van de uitvoering van de package deal tussen rijk, IPO 

en VNG. Specifieke aandachtspunten voor het IPO daarbij zijn de overdracht van het 
bevoegd gezag, de financiële consequenties, een goed werkgeverschap van de 
provincies bij de overdacht van personeel en het werken met landelijke 
kwaliteitscriteria; 

V 

willen stellen wanneer de situatie daarom 
vraagt. Er zal in de komende jaren 
gekeken worden op welke wijze de 
bodemsaneringsgelden gedecentraliseerd 
kunnen worden. 

Vla het uitvoeringsprogramma van het 
Bodemconvenant Is onlangs een training 
transitlemanagement gegeven waaraan 
ook provinciemedewerkers hebben 
deelgenomen. Daarnaast vraagt het IFV-
secretarlaat de provincies om dit jaar 
beleid en ambities omtrent de duurzame 
benutting te formuleren. 

Het IPG heeft de provinciale 
uitgangspunten en ontwerpprincipes bij 
de vernieuwing van het omgevingsrecht 
onder de aandacht gebracht van het rijk. 
Er is een intensieve samenwerking tot 
stand gebracht gericht op het formuleren 
van een Raamwet begin 2012. Er is in 
samenwerking met andere sectoren een 
IPG-reactle gemaakt op het wetsvoorstel 
voor de permanente Crisis- en 
Herstelwet. 

Het IPG voert een actieve lobby om het 
tot stand komen van de RUD's te 
bevorderen. Voor 1 juni moet zicht zijn 
op een robuuste landsdekkende 
structuur. Indien nodig legt het rijk 
sancties op. Overdracht van 
bevoegdheden conform package deal 
komt pas in 2012 in beeld, zodra RUD's 
operationeel zijn. Het rijk werkt aan het 
In beeld brengen van de financiële 
consequenties voor het gemeentefonds 
en het provinciefonds. 
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Implementatie, begeleiden en beoordelen van de zelfevaluatie op basis van de 
kwaliteitscriteria KPMG 2.0. bij provincies en gemeenten en evalueren van deze 
kwaliteitscriteria; 

Coördineren van de 
Uitvoeringsdiensten. 

doorontwikkeling van de vorming van Regionale 

Europees milieubeleid 
• Lobby voor een werkbare Europese richtlijn (Directive) voor Industriële Emissies 

(DIE) als opvolger van de IPPC-richtlijn, met het interbestuuriijk dossierteam; 
vermindering emissies en beperking administratieve lasten. 

Belangenbehartiging bij de nieuwe onderwerpen over afval (berging radioactief afval; 
bioafval). 

Externe veiligheid 
• Behartigen van de provinciale belangen bij het tot stand komen van het Basisnet 

vervoer gevaarlijke stoffen; 

Uitvoeren van de "Uitvoeringsvisie Externe Veiligheid 2011-2014" en de daarin 
benoemde gezamenlijke interprovinciale activiteiten externe veiligheid voor de 
periode 2011-2014. 

V 

s 

st 

SS 

Dit stadium is nog niet bereikt. 

IPG ondersteunt provincies in hun 
regierol. Er vindt maandelijks overleg 
plaats tussen de provincies over 
voortgang van het programma en de 
inrichting van de organisaties. 

De Europese Richtlijn Industriële Emissies 
Is op 7 januari In werking getreden. De 
lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de 
richtlijn In hun wetgeving om te zetten en 
te beginnen met de uitvoering van de 
nieuwe wetgeving. 

Het IPG heeft met betrekking tot de 
Europese Richtlijn voor de berging van 
radioactief afval het standpunt 
Ingenomen dat lidstaten niet verplicht 
moeten worden het geproduceerde 
radioactief afval In de eigen ondergrond 
te bergen. Dit standpunt wordt vla een 
lobby in Brussel uitgedragen. 
IPG Is in gesprek met LNV (EL&I) over 
betere regels voor digestaat 

IPG heeft commentaar op het 
wetsvoorstel vervoer gevaarlijke stoffen 
naar de minister van I&M gestuurd. 

De verantwoording aan de 
staatssecretaris over de subsidiegelden 
2006-2010 wordt binnenkort verstuurd. 
Nederland Is veiliger geworden. In 2011-
2014 worden de laatste stappen 
gerealiseerd. 
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3.10 Sociaal Beleid 

Doelstelling Jaarplan 2011 
Jeugdzorg 

• Uitvoeren Afsprakenkader Jeugdzorg 2010-2011 (waaronder monitoren en visitatie); 

Doorzetten van kwaliteitsverbeteringen jeugdzorg, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering (verkorten dooriooptijden, vergroting effectiviteit, versterking 
samenwerking met het onderwijs, e tc ) ; 

Voortgang 

SS 

SS 

Toelichting 

Het IPG houdt de resultaten van het 
afsprakenkader bij, met name de 
kwantitatieve prestatieafspraken over 
wachtlijsten. Een onafhankelijke 
visitatiecommissie (onderdeel van het 
afsprakenkader) Is ingesteld en pakt nu 
haar werkzaamheden op. Deze 
commissie rapporteert uiteriijk januari 
2012 aan het IPG-bestuur. 

Er zijn vorderingen gemaakt wat betreft 
risicotaxatie bij de Bureaus Jeugdzorg, 
ontwikkeling en invoering visie voogdij 
(en bijbehorende extra middelen), 
verbetering screening pleegouders, 
wervingscampagne pleegouders, 
rapportage prestatie-indicatoren 
jeugdzorg (gerelateerd aan indeling 
cliënten naar ernst van problematiek) in 
samenwerking met het NJI, en opstellen 
kwallteitsprotocol particulier zorgaanbod 
(samen met VWS en Inspectie 
Jeugdzorg). Er vindt nog overleg plaats 
tussen IPG en V&J over bijstelling van de 
tarieven gezinsvoogdij en 
jeugdreclassering (onderhandeling wordt 
weer opgepakt na onderzoek Algemene 
Rekenkamer/Provinciale rekenkamers). 
De behaalde verbeteringen In de 
werkwijze gezinsvoogdij en de verkorting 
doorlooptijden komen onder druk te 
staan door het uitblijven van de 
tariefsverhoging en voorgenomen 
rijksbezuinigingen. 
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Voorbereiding/onderhandeling financieel kader 2012-2013 (verdere invoering 
financieringssysteem Kaiser, ondersteuning adviestaak Commissie Financiering 
Jeugdzorg (CFJ), verbetering ramingsmodel SCP, e tc ) ; 

Beïnvloeden van de besluitvorming over toekomst jeugdzorg en afhankelijk van de 
uitkomst daarvan meewerken aan transitieproces; 

Toewerken naar één financiering voor het provinciale zorgaanbod, de jeugd-LVG, de 
jeugd-GGZ en de gesloten jeugdzorg.  

SS 

SS 

Er vindt overleg plaats tussen VWS, V&J 
en IPG over een beleidskader jeugdzorg, 
waarin afspraken over te realiseren 
beleid en over financieel kader 2012-
2013 worden vastgelegd. Daarbij zuilen 
geen kwantitatieve afspraken gemaakt 
kunnen worden over wachtlijsten, 
aangezien de budgetten 2012-2013 naar 
verwachting gelijk blijven aan die van 
2011, er sprake blijft van een autonome 
groei In de vraag naar jeugdzorg en het 
Rijk maatregelen neemt die tot extra 
druk op de jeugdzorg zuilen lelden. Wel 
over garanties bij crisisopvang en 
inspanningen jeugdigen de zorg te 
leveren die nodig Is. Daarnaast over 
uitvoering a/spraken m.b.t. overige 
beleidsintensiveringen en conform 
transltieplan jeugdzorg naar gemeenten. 
Dit beleidskader komt in eerstvolgend 
bestuurlijk overleg met VWS en V&J aan 
de orde. 
Het IPG heeft het Rijk een voorstel 
gedaan hoe gefaseerd In 2012-2013 
afronding van de herverdeling middelen 
jeugdzorg zou moeten plaatsvinden, 
zodat er per 1-1-2013 voor Iedere 
provincie/stadsregio een zelfde bedrag 
per gewogen jeugdige beschikbaar is. De 
verwachting Is dat het Rijk dit voorstel 
overneemt. 

Jeugdzorg vormt apart hoofdstuk In het 
Bestuursakkoord Rijk, IPG, VNG en 
Waterschappen. Daarin Is op hoofdlijn 
uitwerking gegeven aan het voornemen 
uit het regeerakkoord om de jeugdzorg 
over te hevelen naar de gemeenten. 

In het Bestuursakkoord wordt  
vastgehouden aan overheveling van de 
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Zorg/Welzijn 
• Aandacht voor zorgvragersbeleid, voor zover daarvoor landelijke afstemming tussen 

provincies onderiing en tussen provincies en rijk van belang is. 

provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de 
jeugd-LVG en de gesloten jeugdzorg naar 
de gemeenten uiteriijk 2016. Het BA 
moet uitgewerkt worden in een concreet 
transltieplan. Daarin de bundeling van 
financiering vast te houden. 

Enerzijds bezuinigt het Rijk op 
provinciefonds met als titel dat provincies 
zich niet meer met sociaal beleid moeten 
bezighouden. Anderzijds doet Rijk beroep 
op provincies maatschappelijk relevante 
organisaties als de regionale 
cliëntenplatforms en de landelijke 
hulptelefoon (Sensoor) overeind te 
houden. Het IPG heeft geprobeerd 
hierover overleg te voeren met VWS, 
maar door kabinetswissel is dat nog niet 
gelukt. Er wordt nu met minister 
Schippers een afspraak gepland. 

3.11 Cultuur 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• Op basis van een objectieve kostprijsberekening per taak afspraken maken met het 
rijk over de decentralisatie van de regionale archieffunctie (decentralisatie Regionale 
Historische Centra); 

s Er is geen sprake van decentralisatie van 
de RHC's van het rijk naar de provincies. 
Provincies nemen alleen de 
verantwoordelijkheid voor het 
overgedragen provinciaal archief over 
van het rijk. 

• Uitwerken van bestuuriijke afspraken over onder andere gebiedsgerichte 
monumentenzorg en de verankering van cultuurhistorie in het ruimtelijk spoor in het 
kader van de modernisering van de monumentenzorg; 

• Afspraken maken met rijk en gemeenten over de spelregels voor het subsidieplan 
2013-2016 (aanpassing Kader interbestuuriiike verhoudingen cultuur). 

SS Wordt naar verwachting op 26 mei 
vastgesteld. 
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Voorbereiden van een IPO-reactie op de uitkomst van de evaluatie van de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz); 

Uitwerking van de provinciale steuntaken op het gebied van bibliotheekwerk aan de 
hand van het Bibliotheekcharter en voorbereiden IPO-inzet voor de aanpassing van 
de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (onderdeel openbare bibliotheekwerk); 

Uitvoeren van actiepunten ter vergroting van de financiële en beleidsmatige 
sturingsmogelijkheden van provincies op de regionale omroepen; 

3.12 Elektronische dienstverlening 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 
• Coördineren bij de uitvoering van het NUP door de provincies, waar nodig en mogelijk 

door interprovinciale samenwerking bij implementatie en beheer van voorzieningen. 
Hiervoor wordt onder regie van de BOAG Middelen een interprovinciaal 
jaarprogramma opgesteld en uitgevoerd. De interprovinciale uitvoeringsorganisatie 
van het NUP (onder regie van de BOAG Middelen) wordt heringericht in aansluiting op 
de nieuwe inrichting van de coördinatie op overheidsbreed niveau; 

• Coördinatie en voorbereiding van de deelname aan de nationale regiegroep 
Dienstverlening en e-Overheid en de provinciale inzet voorbereiden voor een nieuw 
overheidsbreed uitvoeringsprogramma in vervolg op het NUP. Prioriteit wordt 
gegeven aan de afronding van het NUP. 

Provinciale Referentie Architectuur of Domeinarchitectuur 
• Coördinatie bij de ontwikkeling in interprovinciaal verband van een volgende, 

uitgebreidere, versie van de huidige Referentie-/ Domeinarchitectuur Provincies 
(PETRA). Voor deze ontwikkeling wordt onder regie van de BOAG Middelen een 
interprovinciaal jaarprogramma opgesteld. 

Geo-informatie 
• Coördinatie bij de deelname aan het overheidsbrede overieg over geo-informatie 

(Gideon) en bij de uitvoering van een interprovinciaal jaarprogramma (ProGideon) 
dat onder regie van de BOAG Middelen wordt vastgesteld en uitgevoerd. 

• In dit interprovinciaal programma wordt de totstandkoming van het wettelijk 
verplichte aanbod gecoördineerd en ondersteund, waar nodig en mogelijk door 
interprovinciale samenwerking bi] implementatie en beheer van voorzieningen (zoals 

V 

SS 

We hebben programma's ingericht voor 
de Frontoffice en de Basisregistraties. We 
werken aan de afronding van het NUP 
Programma. Formeel vindt sturing op 
deze programma's plaats vanuit de BOAG 
Middelen. 
Het IPG team e-DV bereidt deze 
bestuurlijke regiegroep voor, en neemt 
tevens deel. 

Dit llgt op schema, geo-architectuur Is 
toegevoegd, provinciale baselines 
informatiebeveiliging en Informatie op 
orde Idem. Momenteel bestaat versie 1.2 
van PETRA 

De eerste EU INSPIRE-deadline van 9 mei 
Is gehaald, de zes eerste datasets 
Beschermde gebieden zijn 
geharmoniseerd online beschreven en 
beschikbaar. 
Provinciaal Georeglster.nl is operationeel 
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bijvoorbeeld het provinciaal georegister). Ook wordt ondersteuning gegeven aan de 
ontwikkeling in beleidsketens (zoals bijvoorbeeld het Digitale Keten Natuur). 

GBO-Provincies 
• GBO-Provincies beheert applicaties en/of toepassingen die een interprovinciaal, 

landelijk of overheidsoverstijgend karakter hebben. GBO-Provincies heeft als doel 
door samenwerking efficiency-voordeel voor de provincies te behalen. Waar mogelijk 
en nodig wordt de huidige portfolio uitgebreid met als doel kostenreductie, inzicht in 
de samenhang van de applicaties en de beschikbare data en strakke regie op de 
overheidsdiensten voor de provincies. Een jaarprogramma wordt door de BOAG 
Middelen vastgesteld. De huidige portfolio bestaat uit het (strategische) beheer van: 

O Risicokaart 
O Flamingoviewer; 
O Landelijke Databank Overstromingsscenario's 
O Beheer informatiemodellen, architectuurstandaarden, baseline Informatie op 

Orde en baseline Informatiebeveiliging; 
O Centrale inkoop/aanschaf luchtfoto's en meer GEO-bestanden;. 
O Systemen voor de Digitale Keten Natuurbeheer. 
O Frontoffice producten, zoals Provinciale Producten Catalogus, Decentrale 

Regelgeving (IPDR/CVDR), samenwerkende catalogi en e-formulieren. 
O Provinciaal Georegister. 
O Landelijk Grondwaterregister. 

• Initieert en begeleidt het in beheer nemen van nieuwe door provincies gezamenlijk 
ontwikkelde voorzieningen en ondersteunt en adviseert de provincies bij de realisatie 
van gezamenlijke voorzieningen; 

Stemt het beheer af met landelijke gemeenschappelijke voorzieningen 
(ketenprocessen) en organiseert het gebruikersoverieg voor provincies van in beheer 
genomen landelijke voorzieningen (bijvoorbeeld landelijke voorziening 
Omgevingsloket). 

en inmiddels zijn ca. 200 datasets 
beschreven en ontsloten. 
Er zijn folders provincies en brochures 
gedrukt over het open (geo)-databeleid 
van de provincies. 

Voor elke applicatie die in beheer Is, is 
een werkplan voor 2011 gemaakt. De 
eerste kwartaalrapportage Is besproken 
In het Strategisch Informatie Overleg 
(hoofden I&A provincies). 

Voor natuurbeheer is de businesscase 
voor de in beheer name van de Digitale 
Keten Natuur ingebracht in de BALG, SIG 
en BGAG-MIddeien. 

De voor bereiding voor In beheer name 
van de te ontwikkelen servicebus voor de 
basisregistraties Is opgestart. De 
voorbereidingen voor het beheer van het 
omgevingsloket is eveneens opgestart, 
nog niet voltooid. 
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3.13 Werkgeverszaken 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• In overieg met provincies voorbereiden en vaststellen van de 
Arbeidsvoorwaarden/HRM-nota voor de periode 2011-2014 

Wet concept Is In de vergadering van 
hoofden P&G besproken en wordt na de 
zomer aan de adviescommissie BFEW 
voorgelegd. 

• Voorbereiden van het overieg over en het tot stand brengen van een nieuwe cao 
vanaf 1 juni 2011 

» Voorbereidingen hangen samen met het 
vorige punt. De onderhandelingen starten 
nadat een nieuwe bestuuriijke 
onderhandelingsdelegatie is aangetreden. 

• Starten met interprovinciale samenwerking op het P&O-werkgebied met als eerste 
stap inzetten op concentratie van deskundigheid. Onderzoeken van mogelijkheden 
van samenwerking op andere gebieden door het uitvoeren van pilots 

SS Het Is niet mogelijk gebleken meer dan 
één activiteit van de grond te tillen, 
namelijk een project om (tijdelijke) 
klussen over en weer ult te voeren. 

• Op basis van het Profiel Provincies uitwerken van scenario's voor kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte aan personeel (specificeren van strategische 
personeelsplanning. 

SS A+G-fonds Provincies organiseerde 
succesvolle masterclass rond dit thema. 
Concrete Invulling vindt op babsis 
daarvan lokaal plaats. 

• In samenwerking met gemeenten en waterschappen bevorderen van diversiteit 
binnen provincies mede op basis van een door BZK beschikbaar gestelde subsidie 

SS Deelname vanuit provincies tot nu toe 
bescheiden. Ter promotie is een 
ambassadeursnetwerk ingericht waaraan 
twee provinciesecretarissen deelnemen. 

• Ondersteunen van de inrichting van een Kenniscentrum Belonen bij het A+O-fonds 
Provincies (conform cao-afspraak) 

SS Het centrum is In ontwikkeling. 

• In het verlengde van het ontwerp-wetsvoorstel over het afschaffen van de ambtelijke 
status wordt er naar gestreefd om het ontslagrecht zo spoedig mogelijk 
marktconform te maken 

SS Het kabinet heeft de Intentie tot 
afschaffing van de ambtelijke status 
overgenomen. Daarop vooruitlopend 
proberen provincies in de cao 
overeenstemming te bereiken over 
aanpassing van het ontslagrecht. 
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4. Voortgang organisatie en kerntaken van het IPO 

4.1 Algemene Vergadering 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• De Algemene Vergadering komt in 2011 twee keer bijeen: 23 juni en 8 december; SS 

• Organisatie van themabijeenkomsten voor AV- en/of Statenleden. De onderwerpen 
voor de themabijeenkomsten worden in overieg met de Algemene Vergadering 
vastgesteld; 

• Het opstellen van een voortgangsverslag per 1 mei en 1 oktober om de voortgang 
van de uitvoering van de werkzaamheden in het Jaarplan 2011 voor Provinciale 
Staten inzichtelijk te maken. Dit voortgangsverslag wordt toegezonden aan de leden 
van de Algemene Vergadering, de colleges van Gedeputeerde Staten en aan de 
Statengriffies ter verspreiding onder de leden van Provinciale Staten; 

• De leden van de AV tussentijds informeren over zaken die van belang zijn voor de 
uitoefening van de governancetaak van de AV. 

M 

4.2 De organisatie van het IPO 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• Uitvoering geven aan de besluiten die voortkomen uit de evaluatie van het IPO die 
eind 2010 door het bestuur worden vastgesteld; 

• Uitvoering geven aan het formatieplan 2008-2011, zoals omschreven in de 
Meerjarenagenda 2008-2011. 

SS 

Het bestuur heeft, na consulatie van de 
colleges van GS en gebaseerd op de 
uitkomsten van de evaluatie, ingestemd 
met de instelling van de commissie-
Transitie IPG onder voorzitterschap van 
Wim Deetman. De commissie presenteert 
haar advies aan het bestuur eind mei. 
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4.3 De platformfunctie 

Doelstelling Jaarplan 2010 Voortgang Toelichting 

• Ondersteunen van elf bestuurlijke adviescommissies van het IPO, waarin alle 
provincies zijn vertegenwoordigd met een lid van Gedeputeerde Staten. De 
Adviescommissies komen minimaal vier en maximaal zes keer per jaar bijeen en 
richten zich op de volgende beleidsterreinen: Bestuur/Flnanciën/e-
Dienstveriening/Werkgeverszaken, Cultuur, Economische Zaken, Europa, Landelijk 
Gebied, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal 
Beleid/Jeugdzorg en Water; 

SS 

• Uitvoering geven aan de ambtelijke ondersteuning van de bestuurlijke 
adviescommissies door de Brede Overieg- en Adviesgroepen (BOAG's). Het 
voorzitterschap en het secretariaat van de BOAG's wordt op basis van een goede 
spreiding vervuld door één van de provincies. Er zijn veertien BOAG's: Bestuur, 
Communicatie, Cultuur, Economie, Europa, Juridische Zaken, Landelijk Gebied, 
Middelen, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Beleid en 
Water. 

4.4 Belangenbehartiging 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

• Ondersteunen van elf bestuuriijke adviescommissies van het IPO, waarin alle 
provincies zijn vertegenwoordigd met een lid van Gedeputeerde Staten. De 
Adviescommissies komen minimaal vier en maximaal zes keer per jaar bijeen en 
richten zich op de volgende beleidsterreinen: Bestuur/Financiën/e-
Dienstveriening/Werkgeverszaken, Cultuur, Economische Zaken, Europa, Landelijk 
Gebied, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal 
Beleid/Jeugdzorg en Water; 

SS 

• Uitvoering geven aan de ambtelijke ondersteuning van de bestuuriijke 
adviescommissies door de Brede Overleg- en Adviesgroepen (BOAG's). Het 
voorzitterschap en het secretariaat van de BOAG's wordt op basis van een goede 
spreiding vervuld door één van de provincies. Er zijn twaalf BOAG's: Bestuur, 
Communicatie, Cultuur, Economie, Europa, Landelijk Gebied, Middelen, Milieu, 
Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Beleid en Water. 

SS 
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4.5 Communicatie 

Doelstelling Jaarplan 2011 Voortgang Toelichting 

Website 
• Uitvoering geven aan de in 2010 gelanceerde nieuwe website www.ipo.nl waaronder 

het bieden van actuele informatie en aansluiting bij de informatiebehoefte van de 
provinciale achterban, in het bijzonder de leden van Provinciale Staten. 

SS 

Platform/netwerk 
• Versterken van samenwerking tussen en met provinciale communicatieadviseurs. 

Media 
• Een actief mediabeleid voeren op de dossiers die een goed beeld geven van de 

bestuuriijke rol van provincies en daarmee bijdragen aan de positionering van de 
provincies. 

» 

Lobbybrief 
• De wekelijkse Haagse Lobbybrief informeert op vertrouwelijke wijze de colleges van 

Gedeputeerde Staten over het werk en de waarnemingen van het IPO. 
SS 

Jaarcongres en overige bijeenkomsten 
• Organisatie van het IPO Jaarcongres 2011 en andere bijeenkomsten. SS Het IPO-Jaarcongres vindt dit jaar plaats 

op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober. 
Gastprovincle is dit jaar Noord-Holland. 
Minister van BZK Donner heeft toegezegd 
de key-note speech te geven. 
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Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapunt 3b 

Paraaf secretaris 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g .O 

Datum :9 september 2011 
Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 
Bijlagen : 2 

Onderwerp Bestuursakkoord rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

Voorstel 

Kennis nemen van de stand van zaken van het Bestuursakkoord tussen rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen sinds 9 december 2011; en 
Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de mondelinge toelichting van de 
voorzitter van de actuele stand van zaken van het Bestuursakkoord en het deelakkoord 
Natuur. 

Toelichtinq 

Wat vooraf ging 
Het regeer- en gedoogakkoord van het 
kabinet-Rutte/Verhagen vormde de basis 
voor de mogelijkheden tot het maken 
van afspraken tussen het rijk en de de
centrale overheden. Op grond van een 
analyse van het regeer- en gedoog
akkoord heeft het toenmalige bestuur 
besloten om in te zetten op het sluiten 
van een bestuursakkoord indien dit een 
meerwaarde zou opleveren voor de pro
vincies. De inhoudelijke basis voor het 
overleg inzake een mogelijk bestuursak
koord werd gevormd door de 'Agenda 
voor het Bestuursakkoord' waarvan de 
kaders door het document 'Profiel Pro
vincies' werden bepaald. De 'Agenda 
voor het Bestuursakkoord' is besproken 
met de Algemene Vergadering in oude 
samenstelling op 9 december 2010. 

Sinds de Algemene Vergadering van 9 
december 2010 zijn onderhandelingen 
gevoerd tussen rijk, provincies, gemeen
ten en waterschappen over de totstand
koming van een bestuursakkoord. Op 
grond van deze onderhandelingen is op 
21 april 2010 een onderhandelaarsak-^ 
koord getekend door het kabinet onder 
leiding van minister-president Rutte en 

de voorzitters van IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen. Het bestuur van het IPO 
heeft voorafgaand aan deze onderteke
ning gesproken over het conceptbe
stuursakkoord. Deze bespreking is voor
afgegaan door bespreking in de afzon
derlijke colleges van GS. Het bestuur 
heeft toen in meerderheid ingestemd 
met het ondertekenen van het onder
handelaarsakkoord. De bestuursleden 
namens de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Fryslan hebben niet inge
stemd met ondertekening van het on
derhandelaarsakkoord. Wel is afgespro
ken dat het onderhandelaarsakkoord 
wordt voorgelegd aan de colleges van GS 
en Provinciale Staten in de onderschei
den provincies. 

Behandeling Bestuursakkoord 
Inmiddels is het Bestuursakkoord be
handeld door Provinciale Staten van ne
gen provincies. Provinciale Staten van 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
hebben ingestemd met het Bestuursak
koord. Zuid-Holland heeft voorwaardelijk 
ingestemd met het Bestuursakkoord 
terwijl Noord-Holland vooralsnog niet 
heeft ingestemd. Behandeling van het 



Bestuursakkoord is aangehouden in de 
provincies Fryslan, Flevoland en Gronin
gen. 

Positie VNG 
De status van het Bestuursakkoord is 
een t i jd onduidelijk geweest door de uit
spraak van het VNG-bestuur, op grond 
van de uitkomsten van het VNG-
Jaarcongres, om in te stemmen met het 
Bestuursakkoord behalve paragraaf 6.1 
'Werken naar vermogen'. Op grond hier
van stelde de minister van BZK, de heer 
Donner, dat 'niet helemaal, helemaal 
niet' betekent. Inmiddels hebben de VNG 
en het kabinet een gezamenlijke basis 
gevonden om te komen tot uitvoering 
van het Bestuursakkoord. Daarbij is de 
uitzonderingspositie van de VNG inzake 
'Werk naar vermogen' door het kabinet 
voor kennisgeving aangenomen, terwijl 
het kabinet heeft besloten om de vor
ming van de Regionale Uitvoeringsdien
sten (RUD's) alsnog te belasten met een 
korting voor de gemeenten zoals al was 
voorzien in de Startnota. Gezien de rela
tie met de provincies inzake de RUD's 
heeft bestuurlijk overleg met minister 
Donner plaatsgevonden waar is vastge
steld dat het kabinet er op toe ziet dat 
de afspraak met de gemeenten geen 
gevolgen voor de provincies krijgt bij de 
voorbereiding van de regionale uitvoe
ringsdiensten. 

Van 'Bestuursakkoord' naar 'Be 
stuursafspraken' 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten 
van de. gesprekken tussen VNG en de 
minister van BZK naar aanleiding van de 
uitkomsten van het VNG-Jaarcongres 
heeft minister Donner op 2 september jK 
een brief gestuurd aan de Tweede Ka

mer. Via deze brief biedt de minister de 
'Bestuursafspraken' aan de Tweede Ka
mer aan. Het betreft hier het Bestuurs
akkoord zoals dat ook aan de colleges 
van Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten is aangeboden. Op voorspraak 
van het kabinet is er echter voor geko
zen om, met ingang van deze brief, te 
spreken over 'de bestuursafspraken 
2011-2015'. In de brief wordt letterlijk 
gesteld: 'Onder dit pakket wordt ver
staand: het voornoemde onderhan
delaarsakkoord dat door betrokken par
tijen op 21 april j l . is ondertekend, de 
correspondentie tussen kabinet en VNG 
naar aanleiding van de beslissing van de 
VNG-leden en brieven van IPO en UvW 
daarover.' De aanbiedingsbrief (incl. be-
stuursafspraken/bestuursakkoord) van 
de minister van BZK is als b i j lage 1 bi j
gevoegd. De brief van IPO en Unie van 
Waterschappen waar in de geciteerde 
passage naar wordt verwezen treft u aan 
als b i j lage 2. Voor meer informatie 
wordt u kortheidshalve verwezen naar de 
bijlagen. 

Deelakkoord Natuur 
Als onderdeel van het Bestuursakkoord 
is het deelakkoord Water gesloten. Te
vens zijn onderhandelingen gestart om 
te komen tot een deelakkoord Natuur. 
Deze onderhandelingen duren voort. 
Tijdens uw vergadering ontvangt u een 
mondelinge toelichting op de actuele 
stand van zaken in het algemeen en de 
onderhandelingen over het deelakkoord 
Natuur in het bijzonder. U wordt voorge
steld om kennis te nemen van en van 
gedachten te wisselen over deze monde
linge toelichting 

Bijlagen 

1. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede 
Kamer inzake 'Aanbieding bestuursafspraken aan de Tweede Kamer', 2 september 
2011; en 

2. Brief van IPO en Unie van Waterschappen aan de minister-president inzake 'Ontwikke
lingen Bestuursakkoord', 8 juni 2011.: 
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UNIL VAN WATLRSCHAPPUN 

2500 BC Den Haag 

telefoon (070) 8881212 

(ax(070) 88812 80 

www.lpo.ni 

Aan de minister-president 
ministerie van Aigemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

'il'ii""ll"IMI'|i|''i!'"ll"ll"ll'i'l 

fï ter»!- f 6 \f 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 
BE 04690/2011 

datum 
8 j un i 2 0 1 1 

onderwerp 
Ontwikkelingen bestuursakkoord 

Geachte heer Rutte, 

Gezien de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de reactie daarop van minister Donner namens het kabinet vinden de Unie van 
Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg het van groot belang op korte termijn met de bij 
het bestuursakkoord betrokken partijen in gezamenlijk overleg vast te stellen v^at dit betekent voor 
het overeengekomen bestuursakkoord. 

Wij verzoeken u op korte termijn een Overhedenoverieg te organiseren waarin deze vraag centraal 
staat. 

i r r r.W. Rietkerk 
waarnemend voorzitter IPO 

mr.drs. P.C.G. Glas 
voorzitter UvW 

Inlictitingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

mevrouw mr Yolanthe CC. Sinnige 
(070) 888 12 58 
geen 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapunt 3b, bijlage 1 
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Datum 2 september 2011 
Betreft Aanbiedingsbrief bestuursafspraken aan de Tweede Kamer 

Dlrecrtle Openbaar Bestuur 
en Democratie 
Cluster Bestuurlijke en 
Rnanciële Verhoudingen 

Sctiedeldoekstiaven 200 
2511 EZ Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
Cathalijne Poppe 

T 070 426 8898 
cathalijne.poppe@nninbzk.nl 

Kenmerk 
2011-2000356680 

Bijlagen 
1 

Op 13 juli 2011 heb ik u medegedeeld dat ik op 5 juli 2011 een reactie aan de VNG 
heb gegeven op haar brief aan het kabinet over de uitkomst van de 
ledenvergadering van de VNG over het bestuursakkoord. 

In die brief van 13 juli j l . heb ik u gemeld dat het onderhandelaarsakkoord met de 
stap van het kabinet voor beide partijen een bindende basis biedt voor 
constructieve samenwerking in de komende jaren. En dat ik uit de reactie van de 
VNG afleidde dat zij dit ook zo ziet. 

Met de VNG, het IPO en de UvW heb ik afgesproken het pakket aan afspraken in 
het vervolg te duiden als "de bestuursafspraken 2011-2015". Onder dit pakket 
wordt verstaan: het voornoemde onderhandelaarsakkoord dat door betrokken 
partijen op 21 april j l . is ondertekend, de correspondentie tussen kabinet en VNG 
naar aanleiding van de beslissing van de VNG-leden over het 
onderhandelaarsakkoord en de brieven aan IPO en UvW daarover. 

U treft de bestuursafspraken als bijiage gebundeld aan. Hiermee is voor alle 
partijen het pad geplaveid om de afspraken uit dit pakket voortvarend op te pakken 
en uit te voeren. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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Voorwoord 

Nederland staat voor een grote uitdaging: het op orde krijgen van de overheidsfinanciën, 
gecombineerd met het versterken van de economie. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
hebben de handen ineengeslagen en zijn tot bestuursafspraken gekomen over de uitgangspunten en 
het proces bij een aantal grote hervormingen. Deze hervormingen zijn nodig om tot een doelmatige 
taakverdeling en een compacte en slagvaardige overheid te komen. 

De bestuursafspraken bestaan uit het onderhandelaarsakkoord dat op 21 april 2011 door 
vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is ondertekend. Daarnaast 
bevatten zij de briefwisseling tussen de V^4G en het Rijk en de brieven van het Rijk aan het IPO en de 
UvW, naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres over dit akkoord. De besluitvorming over 
het onderhandetaarsakkoord is nog niet in alle provincies (in Finale zin) afgerond. Het pakket aan 
afspraken is in deze bundel bijeengevat. 

De tekst van het onderhandelaarsakkoord, genaamd Bestuursakkoord 2011-2015, vormt het hart van 
de afspraken. Op twee onderdelen van dit akkoord hebben de partijen uiteindelijk geen 
overeenstemming bereikt; 

1. Op het VNG-congres van 8 juni 2011 hebben de leden van de VNG ingestemd met het voorstel van 
het VNG-Bestuur om 'vast te stellen dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening 
kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel 'werk'. De wet Werken naar 
vermogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet en Staten-Generaal. 
Het ondenwerp 'werk' komt voor de veranhvoordelijkheid van het Rijk. Maar de VNG zal daarbij een 
heel actieve lobby voeren richting kabinet en Tweede Kamer met als doel een beter resultaat op het 
sociale terrein. De VNG zal daarover met het kabinet dooronderhandelen.' 

2. Naar aanleiding van de beslissing van de VNG-leden stelde minister Donner het volgende: 'Evenals 
de VNG dit doet met betrekking tot onderdeel 6.1 stelt het kabinet zich daarbij vrijer op ten opzichte 
van dit onderdeel en de afspraak over het niet belasten van de vorming en het functioneren van de 
regionale uitvoeringsdiensten met de in de startnota voorziene korting op hel gemeentefonds." 

Op deze twee onderdelen hebben de teksten in het onderhandelaarsakkoord voor de betrokken 
overheden dus geen bindende status. 

Voor het onderdeel water uit het onderhandelaarsakkoord zijn verdere afspraken uitgewerkt in het 
bestuursakkoord Water. Op 23 mei 2011 is het bestuursakkoord water ondertekend door 
vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. 

Over de totstandkoming van het deelakkoord natuur/ILG vinden thans nog besprekingen plaats. Zoals 
reeds gesteld in het onderhandelaarsakkoord, is op dit punt het commitment van de provincies aan de 
passage in paragraaf 5.1 over de Startnota pas van toepassing als er een afspraak in een 
deelakkoord Natuur en Landelijk Gebied tot stand komt. 



Naar het oordeel van de betrokken partijen is er met de Bestuursafspraken 2011-2015 een bindende 
basis voor constructieve samenwerking in de komende jaren bij de aanpak van de vraagstukken en 
hervormingen waarvoor Nederland gesteld is. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
J.P.H. Donner 

De staatssecretaris van Financiën. 
F.H.H. Weekers 

De voorzitter van het Interprovinciaal Overieg, 
J.W. Remkes 

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
A. Jorritsma 

De voorzitter van de Unie van Waterschappen, 
P.C.G. Glas 



Correspondentie tussen kabinet en VNG 



V'i^aniying var» 

Necer!ar>dse Gemeentep 

'Ministerie van Algemene Zaken 
T.a.v. de minister-president M. Rutte 

iPostbus 20001 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Iwiinislerie van Binnenlandse Zaken 
'T.a.v. de heer mr. J.P.H. Donner 
Postbus 20011 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

I doorVtc s n ummc r 

1(070) 373 8001 

Bestuursakkoord 

uw KenmerK 

ons kcnrnerfc 

BB/U201101086 
<lMum 

14 juni 2011 

Geachte heer Rutte, geachte heer Donner, 

Hiermee stellen wij u graag op de hoogte van de uilkomst van de ledenraadpleging en de uitspraak 
van de Algemene Ledenvergadering van de VNG over het Bestuursakkoord en geven wij onze visie op 
het vervolg. 

Voorgeschiedenis 
Bij briet van 18 april ji. gaven wij u te kennen het onderhandelaarsakkoord te tekenen om het 
vervolgens aan de gemeenten voor te leggen. Oe leden van de VNG zouden uiteindelijk beslissen op 
de ALV. 
Overigens maakten wij reeds toen onze zorgen kenbaar op het gebied van 'weri^', met name de WSW. 
Het bestuur van de VNG heeft het akkoord aan de leden voorgelegd en in een aantal drukbezochte 
informatiesessies toegelicht. Voorts heeft het de gemeenten verzocht hun opinie reeds vóór de 
Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de VNG kenbaar te maken. Dit is in groten getale 
gebeurd. 
Aan de vooravond van het VNG-congres hebben wij op 26 mei en 6 juni j t met u en de 
staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken gesproken over de signalen die uit deze 
ledenraadpleging naar voren kwamen. Wj hebben u.gemeld, dat de Nederlandse gemeenten 
eendrachtig verantwoordelijkheid willen nemen voor een ongekend omvangrijk en ambitieus pakket 
van decentralisaties op het gebied van jeugd en zorg alsmede voor belangrijke operaties op 
beleidsterreinen als aiimtelijke ontwikkeling, wonen, stedelijke ontwikkeling, dienstverlening, en 
vermindering van regeldaik. Wij hebben u toen ook gemeld, dat de gemeenten even eensluidend 
uitspreken niet de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het onderdeel 'werk' als gevolg van de 
uitvoeringsvoorwaarden vooral in financieel opzicht. Op grond hiervan heeft het bestuur van de VNG 
de leden geadviseerd in de ALV vast te stellen, dat de gemeenten het Bestuursakkoord voor hun 
rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel 6.1.. dat daarmee verwezen 
wordt naar het wetgevingsproces. 
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U heeft zich toen op het standpunt gesteld, dat de VNG er rekening mee rTK)est houden dat het kabinet 
deze uitspraak zou beschouwen als een afwijzing van het Bestuursakkoord. 

Wij hebben daarop geantwoord, dat die conclusie wat ons betreft niet terecht zou zijn, aangezien het 
akkoord door ons niet ingetrokken of geamendeerd wordt, maar dat de leden van de VNG dit deel niet 
kunnen steunen. 

Uitspraak van de gemeenten 
Tijdens de ALV op 8 juni jl. in Ulft hebben de gemeenten met 86.6% van de stemmen uiteindelijk het 
volgende besloten: 'Vast te stellen dat de leden het onderhandefaarsakkoord voor hun rekening 
kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdee) 'wert^'. 
Oe wet Werken naar vemnogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet 
en Staten-Generaat. Het onderwerp 'werk' komt voor de verantwoordelijkheid.van hel Rijk. Maar de 
VNG zal daarbij een hee! actieve lobby voeren richting kabinet en Tweede Kamer met als doel een 
beter resultaat op het sociale terrein. De VNG zal daarover met het kabinet dooronderhandelen.' 
Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 9 juni heeft u aangekondigd de VNG te vragen naar de 
duiding van dit besluit. Wij voldoen hiermee graag aan dit verzoek. 
Wat de VNG belreft is er nog steeds een Bestuursakkoord dat de gemeenten voor hun rekening 
kunnen nemen, ook al is dat niet het geval voor 6.1. 
Gedurende vijf maanden intensief onderhandelen over het Bestuursakkoord hebben het kabinet en de 
VNG (alsmede IPO en Unie) overeen groot aantal moeilijke dossiers goede afspraken kunnen maken 
en een gezamenlijke marsroute geformuleerd voor een effectiever en slagvaardiger overheid. Er is een 
goede basis gevonden voor omvangrijke decentralisaties op het gebied van jeugd en zorg waarbij de 
gemeenten gezien het samenhangende pakket van beleidsvrijheid en degelijke financiële 
arrangementen een structurele bezuiniging van € 440 min voor hun rekening nemen. 
Van het begin af aan was er evenwel verschil van taxatie over de vraag of de afspraken rond 'werk' 
voldoende garanties opleverden voor een uih/oerbaar geheel. Wij moeten constateren, dat de zorg 
voor de gemeenten niet weggenomen is en dat het gevaar dreigt, dat de Wet Werken naar Vermogen 
grote financiële risico's voor de gemeenten gaat opleveren die zij niet kunnen dragen. Aangezien het 
kabinet zich op het standpunt stelde, dat er in het kader van het Bestuursakkoord geen ruimte meer 
was om via verdere onderhandeling deze zorg weg te nemen hebben wij de conclusie getrokken, dat 
dit dan zal moeten geschieden gedurende het wetgevingsproces. Wii zullen daarbij uiteraard zo dat 
kan in goed overieg met hel kabinet met voorstellen komen. 

Conclusie en vervolg 
Dit alles overziende is er wal de VNG betreft geen aanleiding om de goede afspraken in het 
Bestuursakkoord als niet gemaakt te beschouwen nu wij er beiden (nog) niet in geslaagd zijn de 
terechte ^org van de gemeenten weg te nemen. 
Het overgrote deel van de afspraken in het Bestuursakkoord kan voortvarend ter hand worden 
genomen. Deze afspraken zijn tn lijn met zoweJ de ambities aan Rijkszijde als die van de gemeenten. 
Maatschappelijk zijn deze operalies nodig en wordt hierop gewacht. Niemand, zeker de mensen niet 
waar het uiteindelijk om gaat. heeft belang bij vertragingen die voortvloeien uit het terzijde schuiven 
van het werk dat de betrokken overheden reeds hebben gedaan. 
Daarom zijn wij van mening, dat wij er beiden goed aan doen met voortvarendheid langs twee sporen 
verder te opereren. 
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Het ene spoor is een daadkrachtige èn eendrachtige uitvoering van de vele in het Bestuursakkoord 
gemaakte afspraken op de eerder genoemde terreinen. Het andere spoor betreft de modernisering 
van het beleidstenrein 'werk' waarbij Rijk en gemeenten noodzakelijkerwijs vanuit een eigenstandige 
verantwoordelijkheid opereren, maar waarover wij gedurende het wetgevingsproces graag met u in 
overleg blijven teneinde de voonwaarden vooreen uitvoerbare Wwnv en in het bijzonder voor de SW-
bedrijven te verbeteren. 

De VNG maakt over beide sporen graag met u vervolgafspraken. 

Tot slot 

Wij vertrouv/en erop met deze brief de helderheid te hebben geboden die de noodzakelijke goede 
samenwerking op basis van het bestuursakkoord tussen de overheden op lastige terreinen in een 
moeilijke lijd mogelijk blijft maken. Wij achten dit in het belang van onze burgers die effectief bestuur 
van hun overheid mogen vragen. 
Hoogachtend, 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

A. Jorritsma-Lebbink 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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Vereniging Nederlandse Gemeenten 
T.a.v. mw. A. Jorritsma-Lebbink 
Postbus 30436 
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Directie Openbaar Bestuur 
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Datum 5 juli 2011 
Betreft Reactie op de brief over het onderhandelaarsakkoord 

Kenmerk 
2011-2000253053 

Geachte mevrouw Jorritsma-Lebbink, 

De ledenvergadering van de VNG heeft op 8 juni j l . vastgesteld dat zij het 
onderhandelaarsakkoord voor haar rekening kan nemen met uitzondering van 
onderdeel 6.1, "werken naar vermogen" dat zij niet voor haar rekening kan nemen. 
Op 14 juni j l . heeft u de minister-president en mij bij brief nader toegelicht waarom 
ook het kabinet dit als aanvaarding en niet als afwijzing van het akkoord zou 
moeten begrijpen. 

Het kabinet heefl zich in het licht van het besluit van de VNG en uw nadere 
toelichting beraden op de situatie. Een akkoord is pas een akkoord als men het ook 
over het laatste punt eens is. In dit geval betrof dat de onderhandelingen over de 
afspraken rond ""werken naar vermogen" in onderdeel 6.1. Teneinde daarover een 
akkoord te bereiken deed het kabinet een aantal substantiële financiële concessies, 
zoals de afspraak om de vorming en het functioneren van de regionale 
uitvoeringsdiensten (RUD's) niet te belasten met een korting, zoals die was 
voorzien in de startnota van het financiële beleid van het kabinet. U zult dan ook 
kunnen begrijpen dat het kabinet die afspraak evenzeer buiten haken geplaatst 
acht door het besluit van uw ledenvergadering. 

Ook het kabinet is van mening dat er In de afgelopen periode goede afspraken zijn 
gemaakt die hun weerslag hebben gekregen in het onderhandelaarsakkoord. Het 
kabinet is zich ook zeer wel bewust van het feit dat gemeenten enerzijds de 
beleidsmatige beweging de SW-sector te herstructureren zouden kunnen steunen, 
maar anderzijds zorgen hebben dat de financiële afspraken, die gemaakt zijn in 
hoofdstuk 6.1, in de praktijk onvoldoende zullen blijken te zijn. Het kabinet heefl 
een en ander maal aangegeven welke mogelijkheden er zijn, in het licht van de 
beschikbare budgetten, om de lasten van de beoogde hervorming te dekken. In het 
onderhandelaarsakkoord was bovendien 400 min. euro uitgetrokken voor de 
herstructureringsfaciliteit. Ook heefl het kabinet uitgesproken dat zo alsnog mocht 
blijken dat gemeenten die ondanks het feit dat zij een beleid hebben gevoerd zoals 
dat in het onderhandelaarsakkoord werd afgesproken, alsnog geconfronteerd 
worden met onvoorziene lasten, het kabinet zich daar mede verantwoordelijk voor 
weet. Of zoals ik het verwoordde in uw ledenvergadering: 'waar gemeenten solidair 
het rijksbeleid uitvoeren is er ook soliditeit ten aanzien van de kosten en de 
risico's.' Daartoe werd in het onderhandelaarsakkoord expliciet bepaald dat 'twee 
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jaar na de start van de operatie door een onafhankelijke commissie zal worden Datum 
beoordeeld wat de stand van zaken Is van de uitvoering van de plannen en de sjuiizoii 
vordering van herstructurering inclusief de financiële aspecten daarvan'. Kenmerk 

2011-2000253053 

In het licht van het feit dat deze afspraken en toezeggingen de zorgen bij uw leden 
niet hebben kunnen wegnemen zoals blijkt uit de beslissing over onderdeel 6.1 door 
uw ledenvergadering, wil het kabinet de toezegging versterken dat het een 
bijzondere verantwoordelijkheid voelt ten aanzien van de hervorming van de Sw-
sector voor gemeenten die optimaal inzetten op uitvoering van het beleid zoals 
voorzien in het onderhandelaarsakkoord. Het kabinet is bereid daartoe de door het 
bulten haken plaatsen van de afspraak inzake de RUD's vrijkomende middelen te 
reserveren, zodat de mogelijkheid is gecreëerd de door het kabinet gevoelde 
verantwoordelijkheid indien noodzakelijk, blijkend uit de evaluatie twee jaar na de 
start, Rnancieel te vertalen. Daarbij is het kabinet bereid toe te zeggen dat in de 
mate dat de gereserveerde middelen uiteindetijk -zoals het kabinet verwacht- niet 
nodig zullen blijken te zijn voor de risico's rond de uitvoering van "werken naar 
vermogen", over de bestemming daarvan in bestuurlijk overieg (BOFV) uiteriijk in 
2015 afspraken kunnen worden gemaakt. 

Op deze wijze meent het kabinet dat naar aanleiding van de beslissing van uw 
ledenvergadering van 8 juni j l . alsnog een basis gevonden kan worden voor 
uitvoering van de afspraken van het onderhandelaarsakkoord. Evenals de VNG dit 
doet met betrekking tot onderdeel 6.1 stelt het kabinet zich daarbij vrijer op ten 
opzichte van dit onderdeel en de afspraak over het niet belasten van de vorming en 
het functioneren van de regionale uitvoeringsdiensten met de in de startnota 
voorziene korting op het gemeentefonds. Het kabinet zal overigens de uitkomst van 
het In het onderhandelaarsakkoord bevestigde herstel van de 
normeringsystematiek m.i.v. 2012 respecteren. Gelet op uw brief van 14 juni 2011 
meen ik dat op deze wijze voor beide partijen de afspraken van het 
onderhandelaarsakkoord een bindende basis kunnen bieden voor constructieve 
samenwerking in de komende jaren bij de aanpak van de vraagstukken en 
hervormingen waarvoor Nederiand geplaatst is. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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Bi j lagen 
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Geachte heer Remkes, 

De ledenvergadering van de Vereniging Nederiandse Gemeenten (VNG) heeft op 8 
juni j l . vastgesteld dat zij het onderhandelaarsakkoord voor haar rekening kan 
nemen met uitzondering van onderdeel 6.1 "werken naar vermogen" dat zij niet 
voor haar rekening kan nemen. Ik heb op het VNG-Congres en ih een brief aan de 
Tweede Kamer als reactie op deze uitkomst laten weten dat het kabinet dit besluit 
niet anders kan begrijpen dan als een afwijzing van het onderhandelaarsakkoord. 

De waarnemend voorzitter van het IPO heeft daarop, samen met de voorzitter van 
de UvW, in een brief aan de minister-president kenbaar gemaakt dat hij het van 
groot belang vindt om met de bij het bestuursakkoord betrokken partijen vast te 
stellen wat de uitspraak van de VNG-ledenvergadering en mijn reactie daarop 
betekenen voor het overeengekomen bestuursakkoord. 

De afgelopen weken heeft het kabinet zich beraden over de ontstane situatie. Ik 
kan u berichten dat ik op 5 juli j l . een brief heb gezonden aan de VNG, waarin ik 
aangeef welke stap het kabinet verbindt aan het besluit van de VNG. Mijn brief aan 
de VNG treft u als bijlage aan. Met de in de brief geschetste stap meent het kabinet 
dat het onderhandelaarsakkoord voor kabinet en VNG een bindende basis bfedt 
voor constructieve samenwerking in de komende jaren. Dat betekent ook dat er 
door alle partijen voortvarend verder gewerkt kan worden aan de uitwerking-het-
onderhandelaarsakkoord. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rond het bestuursakkoord en ik ga ervan uit dat nader overieg over 
de betekenis over de ontstane situatie rond het bestuursakkoord na deze brief niet 
meer nodig is. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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De ledenvergadering van de Vereniging Nederiandse Gemeenten (VNG) heeft op 8 
juni j l . vastgesteld dat zij het onderhandelaarsakkoord voor haar rekening kan 
nemen met uitzondering van onderdeel 6.1 "werken naar vermogen" dat zij niet 
voor haar rekening kan nemen. Ik heb op het VNG-Congres en in een brief aan de 
Tweede Kamer als reactie op deze uitkomst laten weten dat het kabinet dit besluit 
niet anders kan begrijpen dan als een afwijzing van het onderhandelaarsakkoord. 

U heeft daarop, samen met de waarnemend voorzitter van het IPG, in een brief aan 
de minister-president kenbaar gemaakt dat hij het van groot belang vindt om met 
de bij het bestuursakkoord betrokken partijen vast te stellen wat de uitspraak van 
de VNG-ledenvergadering en mijn reactie daarop betekenen voor het 
overeengekomen bestuursakkoord. 

De afgelopen weken heeft het kabinet zich beraden over de ontstane situatie. Ik 
kan u berichten dat ik op 5 juli j l . een brief heb gezonden aan de VNG, waarin ik 
aangeef welke stap het kabinet verbindt aan het bestuit van de VNG. Mijn brief aan 
de VNG treft u als bijlage aan. Met de in de brief geschetste stap meent het kabinet 
dat het onderhandelaarsakkoord voor kabinet en VNG een bindende basis biedt 
voor constructieve samenwerking in de komende jaren. 

Dat betekent dat er door alle partijen voortvarend verder gewerkt kan worden aan 
de uitwerking van de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord, ook aan de 
afspraken die betrekking hebben op de watenschappen en de afspraken uit het 
deelakkoord Water behoren daarbij. 
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Bestuursakkoord 2011-2015 

1. Preambule 

Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot haar kemtaken beperkt 

en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Da( is waar Rijk, provindes, 

gemeenten en waterschappen voor staan. 

Nederland staat voor een grote uitdaging: het op orde brengen van de overheidsfinanciën 

gecombineerd met het versterken van de economie. Om dit mogelijk te maken is een compacte en 

slagvaardige overheid nodig die goed toegemst is op haar taak. Rijk. provincies, gemeenten en 

waterschappen moeten in samenhang functioneren als herkenbare eenheid voor burgers, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties. Dit kan alleen als taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

niet versnipperd zijn. In principe zijn zij over maximaal twee bestuurslagen verdeeld; je gaat erover of 

niet. Het bestuursakkoord biedt daar het kader voor. 

Om tot een doelmatige taakverdeling en dus een compacte en slagvaardige overheid te komen, wordt 

een aantal taken gedecentraliseerd. Dit is een omvangrijke hervorming, die ook gepaard gaat met een 

grote overheveling van budgetten: circa € 8,5 miljard. Dit bestuursakkoord bevat richtinggevende 

proces- en principeafspraken voor deze decentralisaties. Daamaast zijn er afspraken opgenomen over 

bestuur, nnanciën en het verminderen van regeldruk. Het is niet de bedoeling dat deze afspraken 

allesomvattend zijn; uitwerking van de decentralisaties zal vooral vorm krijgen nadat het akkoord is 

gesloten. De afspraken vormen samen een disciplinerend kader waarbinnen die uitwerking van de 

decentralisaties kan plaatsvinden. Eerder tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

gemaakte afspraken worden in dit bestuursakkoord niet herhaald, maar blijven -tenzij anders vermeld-

onverminderd van kracht. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid staan voor het Rijk centraal. Dat is ook bij de decentralisaties het 

uitgangspunt. Als een taak aan een bestuurslaag wordt toebedeeld, krijgt deze de grootst mogelijke 

vrijheid de taak naar eigen inzicht uit te voeren. Wet- en regelgeving moeten op de uitvoeringspraktijk 

aansluiten en de verantwoordingslast wordt zoveel mogelijk beperkt. Tegelijkertijd pakt de 

medeoverheid de taak daadkrachtig en resultaatgericht op. Er moet voldoende bestuurskracht zijn en 

nauw worden samengewerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alleen als Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen hun veranhvoordelijkheid nemen en de toebedeelde vrijheid 

doelmatig benutten kan de compacte en slagvaardige overheid ontstaan en kunnen de noodzakelijke 

resultaten worden geboekt. 



2. Profiel Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

2.1 Profielen overheden 

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Gedecentraliseerd omdat er drie zelfstandige 

bestuurslagen met een algemene verantwoordelijkheid zijn: Rijk, provincies en gemeenten. Zij hebben 

een open huishouding en een eigen belastinggebied. Daamaast vormen de waterschappen een 

zelfstandige functionele bestuurslaag, die ook een eigen belastinggebied heeft. Er is sprake van een 

eenheidsstaat omdat de bestuurslagen samen onderdeel uitmaken van een groter geheel. De 

bestuurslagen staan niet hiërarchisch ten opzichte van elkaar. Er is wel een hiërarchie van regels. Om 

de eenheid te bewaren, worden door de vier bestuurslagen afspraken gemaakt. Onderdeel daan/an 

zijn de afspraken over de taakverdeling zoals die in dit bestuursakkoord zijn neergelegd. De 

decentralisaties waarover in dit bestuursakkoord afspraken worden gemaakt sluiten aan bij de 

profielen zoals die hieronder worden beschreven. 

Uitgangspunt binnen het Nedertands bestuuriijk bestel is::decentraal wat kan, centraal wat moet. Dit 

houdt in dat taken bij voorkeur door gemeenten of door provincies worden uitgevoerd. Het Rijk beperict 

zich zoveel mogelijk tot die taken waarvan wenselijk is dat die door het Rijk worden uitgevoerd, 

bijvoorbeeld uit het oogpunt van rechtsgelijkheid, effectiviteit of doelmatigheid. 

2.2 Proriel gemeenten 

Gemeenten zijn de eerste overheid; de bestuurslaag die meestal het dichtst bij de burger staat. De 

gemeente draagt zorg voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving en is het eerste loket als 

het gaat om voorzieningen voor de burger. Gemeenten hebt)en taken in het sociale, economische en 

ruimtelijke domein. Onder het sociale domein valt bijvoorbeeld de begeleiding van en naar werk, 

maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en jeugdbeleid. In het economisch domein gaat het 

bijvoorbeeld om het stimuleren van de lokale economie, het verzorgen van kwalitatief en kwantitatief 

voldoende werklocaties, detailhandel, stimuleren van toerisme en recreatie en de aansluiting met de 

werkgelegenheid en scholing. In het ruimtelijk domein gaat het om de mimtelijke ontwikkeling van stad 

en platteland in brede zin, waarbij onder meer de afweging tussen milieu, natuur, water, economie en 

wonen een rol speelt. Dit beleid wordt vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen. 

Bovengenoemde taken van gemeenten hebben betrekking op onderwerpen die burgers en bedrijven 

rechtstreeks raken. Juist omdat gemeenten dichtbij de samenleving staan, passen deze taken bij hen. 

Door de kennis van de lokale samenleving weten zij wat er in hun gemeenschap speelt en aan welk 

overheidsingrijpen behoefte bestaat. Daardoor kunnen zij samenhang aanbrengen tussen de 

verschillende beleidsterreinen uitgaande van de burger in de lokale situatie. 

2.3 Profiel provincies 

Het eigentijdse bestuuriijke profiel van de provincie draait om ruimte, economie en de wisselwerking 

tussen beide. De provincie heeft een sterke positie op het domein van de ruimtelijke ontwikkeling en 



de fysieke omgeving ('omgevingsbeleid'). Daar liggen haar kemtaken en is ze wettelijk bevoegd. 

Cultuur hoort ook tot de kemtaken van de provincies waar dit de lokale belangen overstijgt. 

De provincies spelen op het gebied van hun kemtaken, met inachtneming van de taken van 

(samenwerkende) gemeenten, op het (inter)regionale niveau een sectoroverstijgende en verbindende 

rol. De provincie fungeert als gebiedsregisseur door het ontwikkelen van integrale ontwikkelingsvisies, 

het uitruilen van belangen en het bewaken en bevorderen van complementariteit tussen steden en 

tussen regio's binnen de provincie. 

Ook het houden van toezicht op gemeenten is een provinciale taak, tenzij het een wet betreft die met 

de Wet Revitalisering generiek toezicht in de bijlage bij de Gemeentewet wordt gevoegd. De provincie 

heeft tevens een actieve rol bij de oplossing van bestuuriijke en financiële knelpunten van gemeenten. 

Om de positie van de provincies in dit domein te versterken worden taken ten aanzien van ruimtelijke 

ordening, regionale economie, natuur en landschap en verkeer en vervoer (verder) gedecentraliseerd. 

Conform het rapport van de commissie Lodders vormen sociale taken geen kerntaak van de 

provincies. 

2.4 Profiel waterschappen 

De waterschappen hebben als functionele democratie een bijzondere plaats in het binnenlands 

bestuur. De taak van het waterschap is wettelijk beperkt tot de waterstaatszorg. De kemtaak van de 

waterschappen bestaat op grond van de Waterschapswet uit het (regionale) watersysteembeheer en 

de zuivering van het stedelijk afvalwater. De waterschappen beheren aldus het regionale 

watersysteem. Het watersysteem wordt daarbij in zijn totaliteit beschouwd inclusief de waterkeringen 

en het grondwater. Kort gezegd zorgen waterschappen voor de bescherming tegen overstromingen 

en voor schoon en voldoende water. Ze maken daartoe de noodzakelijke op beheer en uitvoering 

gerichte keuzes. 

De waterschappen voeren hun taken uit binnen de kaders zoals die door de algemene democratie 

gesteld worden. Waterschappen beschikken over een eigen belastinggebied en over eigen 

bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening en handhaving. De provincies oefenen het 

toezicht op de waterschappen uit. 

2.5 Profiel Rijk 

Het Rijk is in de eerste plaats verantwoordelijk voor onderwerpen die niet goed decentraal belegd 

kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn puur nationale onderwerpen, zoals defensie en het 

buitenlands beleid. Daamaast is het Rijk systeemverantwoordelijk voor de wetten die in medebevwnd 

worden uitgevoerd. Het Rijk heeft echter ook een bredere stelsel verantwoordelijkheid. Het Rijk draagt 

er zorg voor dat het bestuuriijk bestel naar behoren functioneert. In dat verband waarborgt het Rijk de 



minimumnomien en -rechten en stelt het Rijk de medeoverheden in staat hun taken uit te voeren. 

Daarbij slaat de vrijheid en zelfstandigheid van de bestuurslagen voorop. 

Het Rijk schept de kaders, mede op basis van Europese regels, en zorgt dat de medeoverheden over 

afdoende middelen beschikken. De wijze waarop een medeoverheid invulling geeft aan een taak is 

aan het betreffende decentrale bestuur. Het decentrale bestuur moet daar ook decentraal 

veranhwoording over afleggen. Intertsestuuriijke lasten worden door het Rijk tot een minimum beperi<t. 

Het Rijk heeft een algemene verantwoordelijkheid voor de financiële positie en huishouding van de 

overheid en voor de ontwikkeling van lasten voor burgers en bedrijven. 



3. Bestuurlijke verhouding, omgangsvormen en bestuurskracht 

3.1 Omgangsvormen 

In de Code interbestuuriijke verhoudingen uit 2004 is een aantal afspraken gemaakt over de 

omgangsvormen tussen Rijk, provincies en gemeenten. Deze afspraken blijven van onverminderd 

belang, maar sinds het sluiten van de Code is er vooruitgang get)oekt, bijvoorbeeld op het terrein van 

beleidsvrijheid en sturing. 

De omgangsvormen worden daarom hieronder geherformuleerd. Daamaast gaan deze afspraken ook 

gelden voor de Unie van Waterschappen. De omgangsvormen en de overige afspraken in dit akkoord 

komen in de plaats van de Code interbestuuriijke verhoudingen, omdat de overige afspraken in de 

Code hiermee materieel zijn uitgewerkt. 

Afspraken 

Onder het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet" spreken Rijk, het Interprovinciaal Overieg 

(IPO), de Vereniging van Nederiandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) het 

volgende af: 

1. De afgelopen jaren is de beleidsvrijheid van medeoverheden vergroot en de verticale sturing 

verminderd. Dit past bij het vertrouwensbeginsel dat tussen de overheden geldt. Deze 

ontwikkeling wordt voortgezet door in principe te kiezen voor een zo groot mogelijke 

beleidsvrijheid, financiering via de algemene uitkering, geen specifiek interbestuuriijk toezicht en 

alleen de noodzakelijke interbestuuriijke informatie en verantwoording. 

2. Wanneer een taak centraal wordt belegd, wordt door het Rijk beargumenteerd waarom deze taak 

centraal moet. 

3. De uitvoering van beleid staat voorop. Bij de vormgeving van bestuuriijke arrangementen wordt 

daarom getoetst of de regeling uitvoerbaar is. Omwille van een effectief beleid kan worden 

gekozen voor differentiatie in rijkssturing richting het decentrale niveau en maatwerk op 

decentraal niveau. 

4. Overheden betrekken elkaar bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens en knelpunten 

die een andere overheidslaag raken op een dusdanig tijdstip dat de beleidsvoornemens nog 

kunnen worden aangepast. Na afronding van de voorstellen volgt een formele consultatietermijn 

van twee maanden. Dit is een maximumtermijn. Waar mogelijk reageren de medeoverheden al 

eerder. Ingeval de medeoverheden at betrokken waren in het beleidsproces maken Rijk en 

medeoverheden afspraken over een kortere termijn voor een bestuuriijke reactie. 

5. Het Rijk geeft bij beleidsvoornemens die relevant zijn voor de provincies en gemeenten inzicht in 

de financiële consequenties (art. 2 Financiële-verhoudingswet) en in de bestuurlijke en praktische 

gevolgen (ontwikkelde kader van toezichtarrangementen, de te ontwikkelen spelregels voor 

interbestuuriijke informatie (zie hoofdstuk 4) en bestuuriijke uih/oeringstoets). Een 

overeenkomstige benadering geldt voor de waterschappen. De bestuuriijke en praktische 

gevolgen betekenen dat bij elk wetgevingsvoorstel dat de interbestuuriijke verhoudingen raakt, de 



argumenten en motieven worden genoemd op basis waarvan de naleving van de uitgangspunten 

en beginselen van beleidsvrijheid, complementariteit en evenredigheid kunnen worden 

beoordeeld. In het oordeel is besloten of beleidsvoornemens in overeenstemming zijn met de 

afspraken over de interbestuuriijke verhoudingen zoals in dit akkoord vastgelegd. 

6. Europa wordt steeds belangrijker, ook voor de interbestuuriijke verhoudingen. Rijk, VNG, IPO en 

UvW spreken daarom af binnen maximaal een jaar te komen met een verdere invulling en 

uitweridng van het actieplan Europa en binnenlands bestuur. Daarvan zal ook de eigen rol van 

medeoverheden in Europees verband onderdeel uitmaken. De afspraken over Europa in het 

t)estuursakkoord alsmede voor de overheden belangrijke Europese dossiers worden periodiek 

geagendeerd in een bestuuriijk overieg tussen VNG, IPO en UvW met de minister van 

Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

7. Tijdens de kabinetsinformatie behoort de kabinels(in)formateur de provincies, gemeenten en 

waterschappen te consulteren wanneer tijdens de (in)formatie van een nieuw kabinet wordt 

gesproken over de bestuuriijke en financiële verhouding met medeoverheden. Het Rijk zal de 

(injformateur verzoeken de voorzitters van IPO, VNG en UvW te consulteren wanneer dit 

aangewezen is. 

8. Na totstandkoming van een nieuw kabinet vindt zo spoedig mogelijk een overhedenoverieg' 

plaats met IPO, VNG en UvW. Onderwerp van gesprek is de rol van de medeoverheden bij het 

realiseren van maatschappelijke opgaven zoals opgenomen in het regeerakkoord, met respect 

voor eikaars positie. 

9. Partijen hechten aan naleving van de afspraken en komen daarom overeen gebruik te maken 

van de volgende mogelijkheden: 

a) tn artikel 17, tweede lid. van de Wet op de Raad van State is bepaald dat de regering de Raad 

voorts hoort over alle zaken waaromtrent de regering dat nodig oordeelt. De minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal van die mogelijkheid gebruik maken in de 

volgende gevallen: 

• om de Raad te vragen een periodieke beschouwing op te stelten (eens in de vier jaar, in 

principe halverwege de kabinetsperiode) over de interbestuuriijke verhoudingen in het licht 

van de regelgeving waarover de Raad in de daaraan voorafgaande periode heeft geadviseerd; 

• voor het vragen van advies over specifieke aangelegenheden. 

b) Dit laat onverlet dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 

aanbiedingsbrief aan de Raad van State bij een verplichte adviesaanvraag als bedoeld in 

artikel 17, eerste lid, van de Raad van State (wetsvoorstellen en algemene maatregelen van 

bestuur) gerichte vragen kan stellen. 

c) De periodieke beschouwing wordt besproken in het overhedenoverieg en kan tot herijking van 

de gemaakte interbestuuriijke afspraken leiden; 

d) Voor adviezen op een ander terrein dan de interttestuuriijke verhoudingen in het algemeen 

(bijv. financieel) ligt het meer voor de hand een (ad hoe) commissie van wijzen te raadplegen. 

' Overleg tussen rijk en medeoverheden onder voorzitterschap van de minister-president. Oe overige vaste deelnemers vanuit 
het Rijk zijn: de vice-minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van 
Financien. Vanuit de VNG. het IPO en de UvW nemen de voorzitters deel aan dit overteg. 



Over de samenstelling en de opdracht van deze commissie dient overeenstemming tussen 

partijen te bestaan. 

e) De resultaten van de advisering worden direct bekend gemaakt aan IPO, VNG en UvW. De 

advisering en de daarop te nemen acties keren ter bespreking terug in het overhedenoverieg. 

3.2 Intergemeentelijke samenwerking/centralisering uitvoering 
Intergemeentelijke samenwerking 

Intergemeentelijke samenwerking neemt in de praktijk van het openbaar bestuur een steeds 

belangrijker plaats in. Maatschappelijke opgaven spelen in toenemende mate op een bovenlokaal 

niveau. Gemeenten kiezen er dan ook vaker voor hun taken via intergemeentelijke samenwerking uit 

te voeren. Tegelijkertijd kan de effectiviteit, efficiëntie of legitimiteit van deze samenwerking in de 

praktijk wel worden versterkt. Via de volgende algemene maatregelen wordt hieraan tegemoet 

gekomen. 

• De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een aantal maatregelen, 

waaronder een voorstel om de WGR te wijzigen, om de (werking van) publiekrechtelijke 

samenwerking te verbeteren. Gemeenten kiezen waar mogelijk voor publiekrechtelijke 

samenwerking boven privaatrechtelijke. 

• VNG en het Rijk dragen voorts gezamenlijk bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding rondom de 

praktijk van intergemeentelijke samenwerking. 

Uitgangspunten Bestuurlijke Uitvoering decentralisaties 

De overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten gaat gepaard met autonomie in de uitvoering 

voor gemeenten om de resultaten zoals beoogd in het bestuursakkoord te kunnen realiseren. Op 

onderdelen van de verschillende decentralisaties is het echter nodig dat de uitvoering op 

bovengemeentelijk niveau wordt vormgegeven, waarbij de bestuurlijke en financiële 

verantwoordelijkheid bij de afzondertijke gemeenten blijft liggen. De uitgangspunten van de 

decentralisaties, zoals onder meer afgesproken in hoofdstuk 6 van dit bestuursakkoord zijn leidend 

voor de bestuuriijke uitvoering van de taken. 

Afspraken: 

• Gemeenten dragen zorg voor het organiseren van voldoende uitvoeringskracht op de 

verschillende decentralisaties. Om de uitvoering voldoende te waarborgen is het op een beperkt 

aantal onderdelen van de decentralisaties Werken naar vermogen en Jeugdzorg nodig dat de 

uitvoering bovenlokaal wordt opgepakt. 

• Het staat gemeenten vrij zelf te kiezen voor een uitvoeringsvorm: bijvoorbeeld een 

samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een vrijwillige 

centrumgemeenteconstructie. De afweging kent een mix van algemene schaaloverwegingen en 

specifiek-inhoudelijke parameters die zowel betrekking hebben op gemeenten als op 

maatschappelijke instellingen. Deze afwegingen vloeien voort uil de wettelijke taak en de 



belangen van de burger. Voor gemeenten is van t}elang dat zij hun individuele bestuuriijke en 

financiële verantwoordelijkheid nog waar kunnen maken. 

• De perspectieven van de gebmikers/cliënten. gemeenten. Rijk en organisaties verschillen per 

beleidsdomein. Tegelijkertijd zijn er wel raakvlakken tussen de beleidsdomeinen en zijn deze 

veelal gericht op overtappende doelgroepen. Het borgen van samenhang tussen de verschillende 

terreinen is daarom van belang. Daamaast verdient de relatie met de omgeving, zoals 

ketenpartners, aandacht. 

• Op de deelterreinen Werken naar Vermogen en Jeugdzorg worden in overieg met het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vakministeries en VNG de randvoorwaarden 

die gemeenten meekrijgen voor het doen van voorstellen voor de bovenlokale uitvoering verder 

uitgewerkt na ondertekening van dit bestuursakkoord, voor zover in het bestuursakkoord de 

randvoorwaarden niet reeds gegeven zijn. 

• Gemeenten komen binnen één jaar (of zoveel eerder als wordt afgesproken) nadat duidelijkheid is 

ontstaan over de betreffende taken en randvoorwaarden, met een voorstel voor een 

landsdekkende invulling van deze bovenlokale uitvoering, welke operationeel wordt met ingang 

van de decentralisatie. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze aan de randvoorwaarden 

wordt voldaan. 

• Indien gemeenten binnen het jaar geen passende invulling aan de uitvoering hebben gegeven, 

bepaalt het Rijk hoe dat toch georganiseerd zal worden. 

• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG werken samen aan de 

ondersteuning van het proces om te komen tot de hier beoogde gemeentelijke samenwerking. 

Efficiëntere bedrijfsvoering 

Een kleinere en compacte oveitieid wordt niet alleen bereikt door de verdeling van taken over de 

overheid te vert)eleren, maar ook door de t)edrijfsvoering en uitvoering van taken slimmer te 

organiseren. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben nu nog verschillende ICT-

systemen en organisaties voor de bedrijfsvoering. Hoewel er nog geen eindbeeld is, weten we wel dat 

dit efficiënter kan. Overigens wordt hiermee geen afbreuk gedaan aan de afspraken die daarover in 

het deelakkoord Water zullen worden gemaakt. Daarom wordt het volgende afgesproken: 

• Er komt een interbestuuriijk team dat voor het einde van dil jaar een inventarisatie heeft afgerond 

naar: 

Q of en zo ja welke bedrijfsvoeringstaken goed in interbestuuriijke shared services uitgevoerd 

kunnen worden. 

O of en zo ja welke uitvoeringstaken geconcentreerd uitgevoerd kunnen worden, ln eerste 

instantie wordt gekeken naar belastinginning en het betalen van uitkeringen. 

O de winst die met deze maatregelen behaald kan worden. 

De door het ministerie van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid en VNG ingestelde werkgroep die 

een technische verkenning doet van de mogelijkheden tot innovatie van de administratie loopt 

hierop vooruit en kan hierbij als good practice dienen. 



• Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen spreken af op basis van deze verkenning in het 

voorjaar van 2012 te besluiten welke vervolgacties worden ondernomen. 

• Standaarden die zijn vastgesteld door het College standaardisatie dienen door alle 

overheidsorganen te worden toegepast volgens het principe 'pas toe of leg uit waarom niet'. Het 

Rijk ontwikkelt generieke voorzieningen die door de andere overheden gebruikt kunnen worden, 

op in ieder geval de volgende terreinen: basisregistraties en een betrouwbare infrastructuur voor 

digitale identiteit burgers. 

3.3 Werken bij de overheid 
Rijk, IPO, VNG en UvW spannen zich in voor goed werkgeverschap en richten zich daarbij in het 

bijzonder op: 

De arbeidsmarkt voor overheidspersoneel. 

Een veilige publieke taak voor personeel en politieke ambtsdragers. 

Het vergroten van de efficiëntie door het verhogen van de arbeidsproductiviteit. 

De professionaliteit van het personeel en de integriteit van de ambtelijke medewerkers en de 

politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur. 

Arbeidsmarktbeleid 

De arbeidsmarkt van het openbaar bestuur zal de komende jaren te maken krijgen met een 

groeiende mismatch tussen vraag en aanbod. Dit komt door een combinatie van bezuinigingen, 

vergrijzing en een aantrekkende arbeidsmarkt. Mobiliteit wordt daarom steeds belangrijker. 

Mobiliteit verbetert de aansluiting tussen vraag en aanbod, kan helpen overschotten en tekorten beter 

te verenigen, kan bijdragen aan vergroting van de bestuurskracht en geeft werknemers 

meer mogelijkheden tot professionele groei. 

Veilige Publiek Taak 

Een veilige werkomgeving is een basisvoorwaarde voor werknemers met een publieke taak. Ook 

bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten hun taak veilig en vrij van intimidatie, bedreiging en 

andere vormen van agressie en geweld uit kunnen voeren. Partijen willen de bestaande 

samenwerking voortzetten en de aanpak intensiveren. De samenwerking en de voortgang van de 

activiteiten worden jaariijks besproken. Uitgangspunt is dat er geen concurrentie mag plaatsvinden ten 

koste van het thema veiligheid. 

Afspraken: 

• Partijen maken een plan van aanpak om de arbeidsmobiliteit en uitwisseling tussen werkgevers 

en sectoren te bevorderen. 

• Vooruitlopend op de wettelijke regierol van gemeenten voor de lokale veiligheid, zullen partijen 

bevorderen dat gemeenten vanaf zomer 2011 bij het uitbesteden van wettelijke taken zoals 

jongerenwerk en verslavingszorg, vragen dat de partijen aan wie wordt uitbesteed maatregelen 

nemen om agressie en geweld tegen hun werknemers tegen te gaan. 
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Het Rijk en alle gemeenten, provincies en waterschappen zullen zich verder richten op 

(periodieke) monitoring van de integriteit(beleving) in de organisaties:-
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4. Vermindering regeldruk en controletoren 

Het Rijk en de medeoverheden willen de regeldruk voor burgers, tiedrijven, instellingen en 

medeoverheden verminderen. In dat kader worden de volgende afspraken gemaakt: 

• Het Rijk en medeoverheden verminderen gezamenlijk de administratieve lasten voor burgers en 

bedrijven met minimaal 5% per jaar vanaf 2012. Als onderdeel van de administratieve lasten 

worden ook de toezichtslasten teruggedrongen. Daamaast zullen de betrokken vakdepartementen 

samen met medeoveriieden knelpunten oplossen van instellingen. Om aan deze afspraak vorm 

en inhoud te geven wordt in de zomer van 2011 een uitvoeringsagenda opgesteld. Ook wordt 

onderzocht of er gewerkt kan worden met regelvrije zones. 

• De vermindering van regeldruk gaat samen met een verbetering van de dienstverlening. In 

bovengenoemde uitvoeringsagenda worden daar nadere afspraken over gemaakt. Afgesproken 

wordt in elk geval dat facturen door de overheid tijdig betaald worden. 

• In 2011 wordt een interbestuuriijke denktank in het leven geroepen. De denktank komt met 

aanbevelingen om knelpunten bij uitvoering van bestaande wetgeving in de decentrale praktijk op 

te lossen en samenlopende regelingen te stroomlijnen. Dit doet zij in ieder geval voor de 

domeinen zorg, sociale zekerheid, omgevingsrecht (zie ook volgende afspraak), natuur en 

burgerzaken. Ook doet de denktank een voorstel om de uitvoeringstoets bij nieuwe regelgeving te 

versterken. Voor de denktank worden in elk geval de G4 en G32 gevraagd. 

• Het Rijk streeft naar het creëren van een overzichtelijk, eenvoudig en samenhangend stelsel van 

het omgevingsrecht om te komen tot betere en snellere besluitvorming (minder, eenvoudiger en 

meer bestuuriijke afwegingsruimte), heldere verantwoordelijkheden ("Je gaat erover of niet") tegen 

lagere koslen. Uitgangspunt is dal Rijk, IPO, VNG en UvW voor de zomer van 2011 een 

probleemanalyse uih/oeren, het eindperspectief van het vemieuwde omgevingsrecht opstellen en 

afspraken maken over uitwerking daarvan. Ook geeft het Rijk in overieg met de andere overheden 

uitvoering aan de adviezen van de Commissie Dekker (Fundamentele Verkenning Bouw). 

• Er komen nieuwe spelregels om interbestuuriijke informatie te beperken tot hetgeen strikt 

noodzakelijk is voor ieders verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om alle typen informatie; in het 

kader van toezicht, financiën en beleid (monitors/statistieken). Uitgangspunt daarbij is dat zoveel 

mogelijk gebruik wordt gemaakt van de informatie die medeoverheden aan de gemeenteraad, 

provinciale staten verstrekken. De spelregels voor interbestuuriijke informatie worden in overieg 

met VNG en IPO uitgewerkt, krijgen een verplichtend karakter en worden daarnaast in 2011 

opgenomen in het beoordelingskader interbestuuriijke verhoudingen en het integraal 

afwegingskader. Parallel aan dit traject gaan Rijk en UvW na of en. zo ja, welke vergelijkbare 

spelregels kunnen worden opgesteld voor de interbestuuriijke informatie tussen Rijk, provincies en 

waterschappen. 

• De spelregels voor interbestuuriijke infonmatie behoren tot de omgangsvormen, als beschreven in 

hoofdstuk 3.1, het 5e punt. 
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5. Financiële verhouding 

5.1 Inleiding 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zien zich de komende periode voor belangrijke 

maatschappelijke opgaven geplaatst, waaronder het op orde brengen van de overheidsfinanciën. 

Deze uitdagingen vergen een gezamenlijke aanpak van Rijk en medeoverheden. Daarbij is een 

passende finandële verhouding tussen de overheden essentieel. Voortbouwend op de gegroeide 

verhoudingen maken de overtieden gezamenlijk afspraken over vemieuwingen op financieel terrein. 

Daarbij geldt het uitgangspunt dat financiën, ambities en beleid met elkaar in balans moeten zijn. 

Medeoverheden moeten de mogelijkheid krijgen om ingeboekte besparingen te realiseren en moeten 

over voldoende middelen beschikken om hun verantwoordelijkheden waar te maken. De financiële 

gevolgen van de Startnota ten aanzien van de financiële verhoudingen tussen Rijk en 

medeoverheden staan, tenzij in dit akkoord anders is afgesproken, niet ter discussie. 

5.2 Gemeente- en provinciefonds 
De normeringssystematiek 'samen de trap op, samen de trap af wordt met ingang van 2012 weer in 

werking gesteld, waarbij 2011 als startpunt geldt. Via de normeringssystematiek werken de 

rijksbezuinigingen en -intensiveringen evenredig door naar gemeente- en provinciefonds. Gemeenten 

en provincies leveren op deze manier direct hun evenredige bijdrage aan het gezond maken van de 

overheidsfinanciën. De ontwikkelingen van de rente-uitgaven van het Rijk zijn niet langer relevant 

voor de ontwikkeling van het gemeente- en provinciefonds. Conform de huidige raming is er op basis 

van de normeringssystematiek sprake van een cumulatief nominaal accres in 2015 van circa € 650 

miljoen. 

Twee keer per jaar houden de fondsbeheerders, IPO en VNG bestuuriijk overieg over de financiële 

verhoudingen.- De algemene uitkering van het gemeente- en provinciefonds muteert alleen door 

toepassing van de normeringssystematiek en door toevoegingen en onttrekkingen in verband met 

taakmutaties confomi artikel 2 Financiële-verhoudingswet. De financiële gevolgen voor de 

gemeenten van het brede onderzoek naar omvang en verdeling van het gemeentefonds worden door 

het Rijk helder onderbouwd en tijdig openbaar gemaakt. Dit geldt ook voor de accressen en de 

onderbouwing van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. 

Met het opnieuw in worthing treden van de normeringsystematiek in 2012 .voor de voeding van het 

gemeente- en provinciefonds wordt geen nieuwe behoedzaamheidreserve ingevoerd. Ervaringen uit 

het verleden leren dat gemeenten en provincies een deel van de behoedzaamheidsreserve al 

meenamen bij het opstellen van de begroting. De beoogde stabilisatiefunctie van de 

behoedzaamheidreserve kwam hierdoor niet tot haar recht. 

De maartcirculaire wordt afgeschaft. De accresmededeling uit die circulaire komt in de meicirculaire.. 

De septembercirculaire blijft behouden om gemeenten en provincies te informeren over de 
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tussentijdse bijstelling van de accresraming. In samenhang hiermee wordt de bevoorschotting op 

grond van de bijstelling van de accresraming in september bijgesteld. 

Kaden Normeringssystematiek 

Voor de jaren 2009,2010 en 2011 is in de aanvullende afspraken tussen Rijk en medeoverheden de nomieringssystematiek 

(trap op-trap af-systematiek) van het gemeente- en provinciefonds bulten werking gesteld. Vanaf 2012 treedt deze systematiek 

opnieuw In werking. Gedachte achter de normereringssystematiek is dat de medeoverheden evenredig meedelen In 

ontwikkelingen die zich voordoen op de Rijksliegrofing. 

De netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) zijn bepalend voor de hoogte van de accressen. Conform het Regeerakkoord zijn 

de rente-uitgaven niet meer relevant voor de accresontwikkeling. Tevens is het FES leeg geboekt en overgeheveld r\aar de 

Rijksbegroting, 

Bij Startnota zijn de accressen voor gemeenten en provincies geraamd op nominaal cumulatief 557 miljoen in 2015. Om te 

voorkomen dat medeoverheden in het accres t>enadeeld zouden worden als gevolg van de maatregelen uit het regeerakkoord 

in de sociale zekerheid heeft het Rijk besloten hiervoor eenmalig structureel te compenseren met een bedrag van 93 miljoen. 

Medeoverheden zouden, wanneer de normeringssystematiek strikt wordt gehanteerd, wel het negatieve effect (besparingen 

WSW, Wajong en re-integratie), maar niel het positieve effect op het accres krijgen (verschuiving naar hogere WWB-uitgaven). 

Hel kabinet vindt dit niet evenredig en heeft besloten op dit punt af te wijken van de (ietter van de) accressystematiek en een 

positieve correctie door te voeren. Hierdoor is de accresraming reeds nu opwaarts bijgesteld met een positief bedrag, oplopend 

tot structureel 93 miljoen in 2015 en latere jaren^. Opgeteld bl] de accresraming leidt dit tot een totaal van 650 miljoen in 2015. 

Deze raming en de NGRU kunnen de komende jaren om verschillende redenen veranderen. Een mogelijke oorzaak kunnen 

kasschuiven over de jaren zijn. Hierbij wordt een uitgave op de Rijksbegroting verschoven naar een ander jaar. Dit kan een 

effect hebben op de accrespercentages, met name wanneer een kasschuif plaatsvindt van 2011, het jaar waarin de 

normeringssystematiek nog buiten werking is gesteld, naar een later jaar. Stel bijvoorbeeld dat de NGRU voor 2011 0.5 miljard 

lager uitvallen als gevolg van een kasschuif naar 2012 door uitstel van (voormalige) FES-projecten. De NGRU voor 2012 zullen 

stijgen met een zelfde omvang. De procentuele groei van de NGRU van 2011 op 2012 zat daardoor toenemen. Een hoger 

accres is hierdoor denkbaar, aangezien dergelijke kasschuiven relatief vaak voorkomen bij (ruimtelijke) projecten. 

Een kasschuif zoals in bovenstaand voorbeeld geschetst Is geen garantie voor hogere accresparcentages. Er kunnen 

tegelijkertijd ontwikkelingen binnen de rijksbegroting plaatsvinden met negatieve gevolgen voor de accressen. In de circulaires 

worden gemeenten en provincies geïnfonneerd over onder andens de stand van zakerj omtrent de accresontwikkeling. 

5.3 Lokale lasten 

Eigen inkomsten leveren een substantiële dekking van de kosten van de medeoverheden. De 

medeoverheden zetten in op beperking van de kosten(stijging) en niet op verhoging van de 

opbrengsten uit lokale belastingen. Uitgangspunt is een gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. 

^ De t)esparingen op de Wajong, Wsw en re-integratie leiden tot een lager accres, omdat deze posten relevant zijn voor de 
accresorrtwikkellng. Tegelijkertijd leiden deze ombuigingen tot een stijging van de WWB-uitgaven (weglekeffect). Omdat de 
WWB niet relevant is voor de accresontwikkeling, zou dit niet tot een hoger accres leiden. Medeoverheden zouden daardoor wel 
de min. maar niet de plus krijgen. Dit bedrag zal direct worden toegevoegd aan het GF en PF. 
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De macronorm onroerende-zaakbelasting, die gold voor de jaren 2008 tot en met 2010, is 

geëvalueerd. De Tweede Kamer is hierover feitelijk geïnformeerd in september 2010. Vastgesteld is 

dat de OZB-opbrengst, afgezien van een kleine overschrijding in 2008, binnen de marges van de 

macronorm is gebleven. De bestaande norm draagt bij aan het beheersen van de lokale lastendruk 

en wordt gecontinueerd. Wel wordl de grondslagtjerekening van de macronorm conform de 

aanbeveling in bovengenoemde evaluatie met ingang van 2012 vereenvoudigd. 

De wettelijke normering van de provinciale opcenten MRB wordt aangescherpt. Dit gebeurt op een 

manier waarbij geen enkele provincie er ten opzichte van de huidige opbrengst op achteruil hoeft te 

gaan. Het belastingtarief wordt wettelijk gemaximeerd op 105. De jaariijkse verhoging van dit 

maximumtarief wordt met ingang van 2013 beperkt tot de tabelcon-ectiefactor\ Naast deze wettelijke 

maatregelen spreken Rijk en provincies af dat bij de jaariijkse verhoging van de provinciale opcenten 

terughoudendheid wordt betracht. Indien de feitelijke stijging van de provinciale opcenten hoger is dan 

op basis van een terughoudend beleid mag worden verwacht, zal hierover bestuuriijk overieg 

plaatsvinden. 

Het Rijk en de medeoverheden streven naar zo veel mogelijk transparantie over de ontwikkeling van 

de lokale lasten. Daarom hanteren Rijk. gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk een 

uniforme monitor van een gezaghebbende instantie die als leidend wordt bestempeld. Partijen 

formuleren gezamenlijk de opdracht daartoe. De overheden onderschrijven naar buiten toe de 

uitkomsten van de monitor. 

Het Rijk zal geen initiatief nemen om verdere veranderingen aan te brengen in het belastinggebied 

van provincies en gemeenten. Daarbij geldt een voorbehoud ten aanzien van het kabinetsstandpunt 

dat, na overleg met de VNG en de UvW, zal worden ingenomen over de Kamermotie die oproept tot 

afschaffing van de precariobelasting. 

5.4 EMU-saldo 

Beheersing van het EMU-saldo is een gemeenschappelijke opgave voor Rijk en de medeoverheden. 

Partijen herbevestigen de bestuuriijke afspraken zoals die zijn terug te vinden in de bijlage van de 

brief van 15 september 2009." 

Tussen het.Rijk en de medeoverheden is bestuuriijk een percentage van 0,5% van het BBP -

overeengekomen als plafond voor het EMU-tekort voor medeoverheden. Het plafond voor het EMU 

tekort voor medeoverheden van 0,5% BBP is opgedeeld in een plafond voor het EMU-tekort van 

0,38% BBP voor gemeenten, 0,07% BBP voor provincies en 0,05% BBP voor waterschappen. In 

^ Dit is het percentage waarmee de bedragen van de Rijksbelastingen üaarlijks) worden geïndexeerd (artikel 10.2 van de Wet 
inkomstenbelasting 200) 
* Zie http://www-rijksoverheid.hl/doajmenlen-en-publicaües/kamerstukken/2010/01 /27/brlef-inzake-voorgenomen-wet-
lekonreductie-rijk-en-medeoverheden.html. 
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2011 wordt een breed onderzoek gedaan naar de actualisatie van deze percentages. Tot afronding 

van het onderzoek gelden de huidige percentages. 

Het Rijk zal bij een dreigende overschrijding in bestuuriijk overleg treden met provincies, gemeenten 

en waterschappen om afspraken te maken over het gezamenlijk terugdringen van het EMU-tekort. 

Pas als de EU besluit Nederiand een boete op te leggen wegens overschrijding van de EMU-norm èn 

de medeoverheden de 0,5%-norm overschrijden, zal de minister van Financiën -na regulier bestuuriijk 

overieg- vaststellen voor welk deel medeoverheden bijdragen in de boete. Of de sanctie voor 

provincies en gemeenten en waterschappen op collectief dan wel individueel niveau wordt bepaald 

zal onderwerp zijn van bestuuriijk overieg. Rijk en medeoverheden delen dan gezamenlijk in een 

Europese sanctie. Voor de gemeenten en de provincies gaat het om een korting op het 

gemeentefonds respectievelijk provinciefonds en voor waterschappen om een betaling op aanslag 

van het ministerie van Financiën. Het Rijk zal ook bij een dreigende sanctie altijd in bestuuriijk overteg 

treden met provincies, gemeenten en waterschappen om gezamenlijk afspraken te maken over het 

terugdringen van het EMU-tekort. 

Gemeenten, provincies en waterschappen dragen ook samen met het Rijk een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening over het EMU-tekort van Nederland. 

Medeoverheden verstrekken kwalitatief goede informatie op basis van de eisen van het CBS. Het Rijk 

infomieert de gemeenten, provincies en waterschappen over de ontwikkeling van het EMU-tekort. 

Indien noodzakelijk is het EMU-saldo onderwerp van gesprek in het Bestuuriijk overieg financiële 

verhoudingen om tot een gezamenlijke beheersing van het EMU-saldo te komen. De volledige 

infonnatievoorziening EMU (IV3 en EMU- begrotingsenquête) zal vallen onder de bestaande 

sanctieregimes ten aanzien van financiële informatievoorziening door de medeoverheden aan het 

Rijk. 

5.5 Wet FIDO/Ufdo 

In de Uitvoeringsregeling Financiering medeoverheden (Ufdo. maakt onderdeel uil van de Wet Fido) 

zijn normen opgenomen waaraan de leningenstructuur (og) van medeoverheden moet voldoen. De 

kasgeldlimiet heeft betrekking op 'kort geld' (looptijd tot één jaar) en de renterisiconorm op "lang geld' 

(looptijd één jaar en langer). Decentralisatie van taken heeft vaak tot gevolg dat de financiering en 

daarmee de leningenstructuur van medeoverheden veranderen. Voor verschillende individuele 

overheden zullen de normen van de Ufdo mogelijk niet langer toereikend zijn. Na het afsluiten van het 

bestuursakkoord start een onderzoek naar de vraag in hoeverre de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm toereikend zijn in het licht van de diverse decentralisaties. 

5.6 Geldstromen Rijk - gemeenten/provincies/waterschappen 
Voor de keuze van de geldstromen Rijk- gemeenten/provincies wordt aangesloten bij de huidige 

financieringsvolgorde: 1) algemene uitkering, 2) integratie-uitkering, 3) decentralisatie-uitkering en 4) 

specifieke uitkering. 
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De geldstromen uil hoofde van de decentralisaties worden ontdaan van compensabele BTW; deze 

compensabele BTW wordt toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds. De herverdeeleffecten van 

de decentralisaties via de fondsen en van andere herverdelingen in de fondsen worden voor een 

gemeente waanroor deze effecten nadelig zijn beperi<t tot -opgeteld voor alle herverdelingen- € 15 

nadeel per inwoner per jaar. Ook voor provincies en waterschappen zullen de herverdeeleffecten van 

decentralisaties zo nodig tijdelijk worden gemitigeerd. 

Het Rijk stuurt actief op de mogelijkheid om bestaande decentralisatie-uitkeringen te beëindigen. 

Decentralisatie-uitkeringen, voor zover deze bij het instellen niet als tijdelijk zijn aangemerict, worden 

zo veel als mogelijk naar integratie-uitkering of algemene uitkering overgeheveld. Achteriiggende 

regelgeving wordt daarbij zoveel als mogelijk afgeschaft. Bij het beëindigen van een bijdrage die nu 

via een decentralisatie-uitkering loopt, trekt het Rijk ook de achteriiggende regelgeving in. De 

totstandkoming van nieuwe decentralisatie-uitkeringen wordt zoveel mogelijk beperi<t. 

Ook voor specifieke uitkeringen geldt dat uitgangspunt is dat het aantal specifieke uitkeringen en de 

totstandkoming van nieuwe specifieke uitkeringen wordt beperitt. Onder andere de met de voormalige 

FES-projecten samenhangende specifieke uitkeringen worden indien mogelijk omgezet in 

decentralisatie-uitkeringen. 

5.7 Terugdringen administratieve lasten en controlelasten financiële functie 

Het Rijk en de medeoverheden willen komen tot een vermindering van de controlelasten financiële 

functie en de administratieve lasten. Om hiertoe te komen worden de volgende afspraken gemaakt: 

Evaluatie van Single Information Single Audit (SiSa), onder meer met de Algemene Rekenkamer, 

in 2011/2012. Onderzocht wordt onder meer of: 

O art. 5 4e lid Bapg (rapporteringstolerantie specifieke uitkeringen) kan worden afgezwakt. 

O art. 3a Bapg kan vervallen. 

• Het Rijk beziet, samen met VNG, IPO en UvW en in verband met SiSa met de Algemene 

Rekenkamer, of bij gemeenten, provincies en waterschappen het accountantsoordeel over de 

rechtmatigheid kan worden vervangen door een accountantsoordeel over een door het dagelijks 

bestuur op te stellen rechtmatigheidveritlaring in de jaarlijkse verantwoordingsstukken. 

• De afspraken uit het bestuuriijk overleg van september 2010 over kwaliteitseisen en 

deelwaarneming voor lv3-kwartaalleveringen worden herbevestigd (zie bijlage). 

• Er wordt actief gezocht naar andere mogelijkheden om de administratieve lasten en controlelasten 

op het gebied van de financiële functie te verminderen. 

5.8 RUD's 

Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vorming van effectief 

opererende omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). De RUD's gaan een takenpakket 

uitvoeren ten behoeve van de gemeenten en de provincies op het gebied van de milieuhandhaving, -
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vergunningverlening en -toezicht. Het gaat hierbij om een complex proces van kwaliteitsborging, 

informatievoorziening, financiën en personeel en organisatie (doordat milieutaken bij deze diensten 

worden ondergebracht zuilen mensen van wericplek of werkgever veranderen). Het Rijk heett 

provincies en gemeenten de ruimte gegeven hiervoor met eigen voorstellen te komen. In een aantal 

regio's (waaronder Zuid-Holland) zijn ondertussen substantiële stappen gezet. 

Beleidsmatig bestaat er een duidelijke relatie tussen het opzetten van de nieuwe omgevingsdiensten 

en de strcxjmlijning van hel omgevingsrecht waartoe het Rijk besloten heeft, naast het permanent 

maken van de Crisis- en Herstelwet. Door meer focus op algemene uitgangspunten en meer 

samenhang in de vorm van één paraplu ("Raamwet omgevingsrecht") wordt de besluitvorming sneller, 

beter, goedkoper en transparanter. De verwachting is dat de stroomlijning van het omgevingsrecht 

een besparing kan opleveren op de plankosten die overheden, burgers en bedrijven moeten maken 

om ruimtelijke projecten te realiseren in de vorm van mindere bureaucratie en goedkopere contracten. 

Aan Rijkszijde is hiervoor een korting ingeboekt op het Infrastructuurfonds van € 50 min. vanaf 2014. 

Ook bij medeoverheden zal een aanpassing van het omgevingsrecht tot kostenbesparingen kunnen 

leiden. 

ELelMlillLsn^dej^^ 

n!gt te |3elasten rnet een extra d 

Om het optredende besparingsveriies op te vangen is het volgende afgesproken: uiteriijk in 2014 zal 

worden bepaald of de vereenvoudiging van het omgevingsrecht (zie hoofdstuk 4) tot een in te boeken 

besparing op de plankosten leidt, waarover alsdan in overeenstemming met art 2 Fvw overleg 

plaatsvindt in het Bofv. Uitgangspunt is dat de efficiencywinst daar wordt ingeboekt, waar die ontstaat. 

5.9 Afvalfonds 

De rijksbijdrage aan het Afvalfonds wordt met ingang van 2013 beëindigd. Teneinde ervoor te zorgen 

dat een inzamelingssysteem voor verpakkingsafval blijft draaien en gemeenten vergoed zullen blijven 

worden voor de taken of diensten die zij voor het bedrijfsleven uitvoeren in het kader van de 

producentenverantwoordelijkheid maken Rijk, VNG en bedrijfsleven nadere afspraken - onder 

coördinatie van de staatssecretaris van l&M. Het Rijk zal de producentenverantwoordelijkheid (zo 

nodig wettelijk) sluitend regelen. Het kabinet zet voorts in op afschaffing van de 

verpakkingenbelasting, waarmee voor het bedrijfsleven ruimte ontstaat om haar verplichtingen uit het 

Besluit Verpakkingen te financieren. 
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6. Decentralisaties 

De overheid is er voor de burger. Uihroering van overheidstaken dicht bij de burger verdient de 

voorkeur. Dit omdat de lokale of regionale overheid de burger goed kent en de toegang tot de 

medeoverheden laagdrempelig is. Op diverse beleidsterreinen zijn daarom decentralisaties 

voorgenomen. Deze decentralisaties verstericen het profiel van de diverse bestuurslagen. Bovendien 

stellen decentralisaties de overtieden beter in staat om integraal, samenhangend beleid te voeren. Als 

de decentralisaties goed worden uitgevoerd, wordt de overheid daar als geheel krachtiger en kleiner 

van. 

Daarvoor is echter wel van belang dat de decentraliserende en ontvangende overheid er vertrouwen 

in hebben dat de uitvoering door de ontvangende overheid op een goede wijze kan plaatsvinden. Dit 

laatste vraagt om beleidsvrijheid, passende financiering, een terugtredende rijksoverheid, mogelijke 

fasering en voldoende uilvoeringskracht. Medeoverheden zijn dan in staat om in samenwerking met 

burgers en maatschappelijke organisaties op een goede wijze invulling te geven aan de nieuwe taken. 

De afspraken die hierna volgen per deeltenein zijn bedoeld om dit wederzijdse vertrouwen te 

bevestigen. 

De decentralisaties vinden plaats op de beleidsterreinen: 

1. Werken naar vermogen 

2. Begeleiding AWBZ 

3. Jeugdzorg 

4. Ruimte, natuur en economie 

5. Water 

Voor de verdere uitwerking van deze decentralisaties worden in dit bestuursakkoord richtinggevende 

proces- en principeafspraken vastgelegd. Deze afspraken kunnen zo spoedig mogelijk na het sluiten 

van het bestuursakkoord verder uitgewertct worden in deelakkoorden. Deze deelakkoorden worden 

gesloten tussen de betreffende minister en de betrokken medeoverheden, met betrokkenheid van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën en het 

ministerie van Algemene Zaken. Per deelakkoord wordt bekeken welke maatschappelijke organisaties 

op welke wijze bij het nieuwe arrangement betrokken moeten worden om de decentralisatie te laten 

slagen. 

Voor de uitwericing van de decentralisaties zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen: 

• Decentraliseren betekent loslaten. Overeenkomstig het regeerakkoord zullen decentralisaties 

gepaard gaan met maximale beleidsvrijheid en een minimale verantwoordingsverplichting en het 

wegnemen van onnodige bureaucratie opdat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen 

• De uitvoeringsruimte van medeoverheden wordt vergroot door af te zien van uitgebreide 

kwaliteitseisen en dichtgetimmerde regelingen. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn zelf 
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verantwoordelijk voor de uitvoering en democratische controle. Er zijn in principe maximaal twee 

bestuurslagen verantwoordelijk voor een beleidsterrein. 

Pilots en experimenten hebben geen precedentwerking. 

Ten aanzien van de sturing en het toezicht: 

O wordt ingezet op financiering zo veel mogelijk via de algemene fondsen, met de daarbij 

behorende voorwaarden. 

O wordt geen specifiek interbestuuriijk toezicht ingesteld 

O wordt alleen strikt noodzakelijke interbestuuriijke infonmatie opgevraagd. De informatie die 

nodig is voor ieders verantwoordelijkheid. 
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6.1 Werken naar vermogen 

6.1.1. Doei van de wet 

Nederland kent diverse regelingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te 

helpen. Deze huidige regelingen slagen er (nog) onvoldoende in om mensen het beste uit zichzelf te 

laten halen. Hierdoor zijn er nog te veel mensen met een arbeidsbeperking die niet werken terwijl zij 

daartoe (deels) wel in staat zijn. Of in een beschutte omgeving wertcen, terwijl dat lang niet altijd nodig 

is. 

De Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke 

rechten, plichten én arbeidsmarictkansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog 

gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet weri< en 

arijeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), Wet weric en bijstand (VW\/B)/Wet investeren 

in jongeren (WIJ). 

De uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen 

worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijk getrokken. 

6.1.2. Tijdpad 

De WWNV wordt ingevoerd per 1 januari 2013 om gemeenten in staat te stellen zich goed voor te 

bereiden op de bijbehorende wijzigingen. Deze invoeringsdatum is overeengekomen onder de 

randvoorwaarden zoals beschreven in paragraaf 6.1.3. 

6.1.3. Financiële randvoorwaarden 

Gemeenten krijgen de beschikking over een ontschot re-integratiebudget dat bestaat uit het WWB-re-

inlegratiebudget, het Wsw-budget en een deel van het bestaande Wajong re-integratiebudget. Bij de 

uitwerking van de maatregelen zijn de ombuigingen en het uitgestelde tijdpad uit het regeer- en 

gedoogakkoord leidend, inclusief de polisvoorwaarden voor WWB/WIJ, Wajong, Wsw. De 

voorgenomen besparing, startend met 400 miljoen in 2012, op het re-integraliebudget wordt 

doorgevoerd. Ten aanzien van de re-integratiemiddelen Wajong wordt afgesproken dat structureel 

122 miljoen wordt overgeheveld. De overheveling van middelen vindt op onderstaande v̂ rijze plaats: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 
Toevoeging aan ontschot re-integratiebudget tvm beperking 

Wajong 15 46 61 76 01 106 122 122 

De verdeling van de Wsw-populatie over gemeenten kent verschillen met de verdeling van de 

bijstandspopulatie. VNG en kabinet weri<en gezamenlijk een systematiek uit die voorkomt dat er na de 

totstandkoming van het ontschotte re-integratiebudget (onevenredig grote) herverdeeleffecten 

ontstaan. Deze nieuwe systematiek heeft betrekking op de verdeling van het ontschotte re-
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integratiebudget in 2013 en zal uitertijk in het voorjaar van 2012, ten behoeve van de mei-circulaire 

aan de gemeenten zijn uitgewerict. 

6.1.4. Sociale werkvoorziening 

De regeling Wericen naar verniogen doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief 

vermogen van gemeenten en hun Sw-bedrijven. De omslag in denken en doen is al ingezet vanaf 

1998 en heeft een extra stimulans gekregen met de ontwikkeling van vernieuwende aanpakken en 

methoden in de Sw-pilots 'wertcen naar vermogen' die vanaf eind 2009 lopen. Het Rijk wil gemeenten 

en hun bestuurders ondersteunen bij het redesign van de sociale werkvoorziening. Om de 

transitieperiode te overbruggen zal een herstructureringsfaciliteit Sw-sector worden gecreëerd. Het 

doel van de zogenoemde herstructureringsfaciliteit is om de transfonnatie te ondersteunen richting 

een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector. De omvang en voeding van de faciliteit zijn gerelateerd 

aan onderstaande maatregelen en worden vastgesteld conform onderstaand ritme (zie onderstaande 

tabel). Met de invoering van de herstructureringsfaciliteit worden alle effecten gedekt die optreden ats 

gevolg van herstructurering van de Wsw. 

— 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. Versnellen beperking Wsw (netto) 30 70 34 32 32 32 

2. Stimuleringsuitkering Wsw 18 18 18 18 18 

3. Aanvullende bijdrage SZW 10 30 32 8 

Totaal 2012-2018: 400 mlltoen 

Om de taakstelling Wsw te bewerkstelligen is een omvangrijke herstructurering van de Sw-sector 

noodzakelijk. De faciliteit wordt eenmalig vastgesteld op maximaal 400 miljoen (over de periode 2012 

tot en met 2018). VNG en Rijk stellen gezamenlijk criteria vast op basis waarvan een onafhankelijke 

commissie de herstructureringsplannen gaat beoordelen. De gemeenten dienen uiteriijk 1 januari 

2012 hun herstructureringsplannen en aanvragen voor een beroep op de herstructureringsfaciliteit in, 

zodat de herstructureringsoperatie vanaf 1 juli 2012 kan starten. Twee jaar na de start van de operatie 

zal door de commissie worden beoordeeld wat de stand van zaken is van de uitvoering van de 

plannen en de vordering van herstructurering inclusief de financiële aspecten daarvan. Rijk en VNG 

overleggen op basis daarvan of aanvullende maatregelen en/of extra middelen noodzakelijk zijn, 

waarbij actuele ontwikkelingen in de financiële verhouding zullen worden betrokken. Middelen kunnen 

uitsluitend worden aangewend voor de herstructurering van de Sw-sector (maatregelen gericht op 

kostenreductie en transformatie van productie- naar mensontwikkelbedrijven). Alleen met de transitie 

verbonden kosten kunnen uit de faciliteit kunnen worden gefinancierd. De faciliteit is nadrukkelijk niet 

bestemd om exploitatie-tekorten af te dekken. Het trekkingsrecht per Sw-bedrijf uit de faciliteit wordt 

gemaximeerd. De verdeling van de faciliteit vindt zoveel mogelijk plaats op basis van indicatoren die 

objectief meetbaar zijn. 
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Macrpjbudge^ 
Er wordteen objectiieve tbetis ui^evoerd op de inte van dë övérèéngekbmen tekst over het 
magrobudgetg.0̂ ^̂ ^̂  
onderdeleiï^^ 
te worderTaangepasj?; 

yingr2Qlj wortjt het macrobudget weer vastgesteld conform de systematiek die vóór het 
bgstüïjMgiatdccrö^ bêschrevëri irï de Mémorié van Toeitehting van^de 
W W B X K ^ Kamer van 2 julj 2004 
(KamërëïïMen jj. y/Braaden^'2S^2(i^'26 870T nrTTfty? 
ÖjtgangipunFN^ 
jĵ stigTeS-teĤ ^ wordt vooriöpig vas^iste ih september voora het 
ülhiöëringsjâ ^̂ ^ iasëptembèr van het uitvoeringsjaar, zodat met de meest 
actuèjelnFi^^ 
Hetjnnacro^^ 
^hSJgi^l iseêrt te^ 
coi^ju^ 

Risico's ygorjindividuele gemeenten w^ beperict door de mogelijkheid een verzoek om een 
(ncidentëjg^of me^ teóiën&CPëze^^ 

Ij's!jj§^.^.jgjy^ 

het̂ bêstuure^^ 
gefinanciëindj 

!^!3C!S^üdgete^njf^^ 
Wor jê^V\WNy is bovenstaande macrofinancieringssystematiek het uitgangspunt. Bezien wordt ojf 

wordenJnv^^ rneTdenieuwe doelgroep? 

Aanyuljende^uU^ met de nieuwe loondispensatie rjsgeüng worden betaald uit het 
macrobudgetjnkom^̂ ^ Het Rijk biedt transparantie over de wijze vyaarqp de raming van het 
macröbüdgëtW 

Ömdardëy^ 
zai liet in dit verband als kabinetsbeleid toegevoegde budget in de eerste jaren.t/m 2013 separaat 
worden verdeeld op basis yan de historische verdeling van VVajongers over gemeenten.̂  
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Hét ifninisterie van Sociaie^teiï^ 
eën brede yeiïceririjng van ëéh intëgTalë Verdéiiiig r̂ ^̂  die per 2014 ingaart. Daarbij 
kunnen ovërdévorrë 
vande uitgaven règejlng Wérken naar yerrnogen. Van rijkszijde nemen naast het ministerievan 
jo^Q^'^jlËP.ën'Wë^ van het minisfeTïeyan Biiïnën'laridse Zakën 
"StljSPjljhlS^ijgl?^^^ mfiTlsteriey^^^ éiTde Raad yooTde Fina^^ Verhouctingën 
gffing er i j i i i n 'g^ dé. VNG, ëëiTTvërtëciënwoórdiger van PMsa 
en'vjjfvërte^^ IFdiTvëifbairïd tevenslwofdëifi 
beziën höe^g^ 
rii''5P'i!Sij^ell*^ 
zafinnemen.' 

6.1;6^ JJOO^̂ ^ 

beLRÜRstelt met ing instrument looridisperisatie ter beschikking^ 
toegang^^ 

bëpëi'icinĝ ^̂ ^̂  ariderë redënëri. niet in staat z:i|n zelfstandjg 100% van het wettelijk 

minimumloon te verdienen.' 

,?^ÉL§fe..lnJl6jijc!̂  
cjëmëentë eersfvïa^^ laat yastetëïlën öf 
betrokicënëtrt 
eën löönwaardëriiëting plaatê ^̂  
van ëen wëi-knëmër op'dëwe 
uitkg-nngg''' j.n ygî ^^nd met de nieuwe toondispensatie-rëgeijng vyorden betaald tiit het rnacrgbû dgeit 
Ifïkomënsdéëi) 
Dg jg ĵ-gt j^fHiet in̂ ^̂^ loondispensatie is in principe tijdelijk. Daaroni vindt periodiek (in ieder 
geyaUiajTiaxïmaa^̂ ^̂  
hjëmjfWijkt dat de yerdiëncapaciteit van betrokkene nog prider het wettelijk'rninirntjml.ogn;li is het 
mogdyiTöi^^ 
i^lsonwaard^^ grM!Rl?.|f)n'T).e.l?̂  

Gerneentën krijgen rnet de W W N V de verantwoordelijkheid vo^ duurzame re-integratie van 
degenen die iTret toqndisp.ens 
bëiang eji een_helctere vera 

Na_3 jaar eyaluëren^ y^ en het Rijk de inzet van het instrument loondispensatie.' 
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6.1.7. Verordening 

De VNG en ĥ et Rijk komen overëë dat genieenten hun beleid inzake wertcen naar yerrnogen 

vastleggen in een yerordening. Pe gemeente dient er daarbij voor te zorgeri dat deyerechillende 

groepen inyergelijkterejmate aan böd icprhen, waarbij speciale aandacht za| vyorden besteed aan 

riiensén met eeii_ art)eidsha regeerakkoord. Daamaast leggen gemeeriten in de 

yi^P^ihing hefbdei^ 

Óe..yNG en het Rijk spreken daamaast aTdat ge "gêzamênlijkop termijn striLictüreel 30.000 

p j ë l d c j n y ^ r t e i c ^ ^ -

toegankelijkheid yan hetinstmment b̂^̂  

e ë n ^ ^ n l i ï ^ k k e r ^ ^ 

éen derdé..,dee| yan dejjits_frpo uit de huidige Wsw.̂  

De ontwikkeling van het aahterpjëldcën^^ onderwerp 

zijn yën be^^ 

oorzaken. In geval van ondërschnjdin'g yan tie macronorm kan het Rijk ingrijpenJ 

yNG en Rijk komen overeen dat in wetqeyiriq wordt opg^ de huidige systematiek van 

!D5ÜSÉyèi!ëeft,_enj9^ 

6.1.8. 

DejMjzje van vera 

plaatsvtndenl 

Het systeem yan hörizontale verantwoording op lokaal niveau blijft van kracht! 

Het ministerie yan 

resultaten ypö̂ ^ 

züjiëïïd̂ ^̂  
HetJïlirÜsterie yan 

eFnToqëiïjkë^^^ rond werk ën 

.0.?Jf k.s.ioyer de besy^^ 

yarTo^erëënkëm^ 

In de uitwerking van de uih/oejjngsrnodaiiteit wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de yormgeying 

van de werkgeverediMgNeriër̂ ^^^^^ werkgeversdienstveriening zullen gemeenten tot 
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een boven jgkâ  
sirnënvii^^ 

6.i.~10 Innovatie administratie 
Hét ministerie yan Sociale Zaken en Wericgeiegenheid en VNG stellen een gezamenjijkë wericgroep in 
diê;éen'tecini1iche^ëricennjng doet yan de mo van dëëidministratie nnet 
betrokkenheid van onder andere VNG, G4, Divosa, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Lopende 
(hi^datiëyenj^ 

6llIÏ3.v y i^ !^ r ' ^ JBJ! trans|tiëikc>sten' 
ypor de uityp̂ ^̂ ^ 
(zie tebej) .yyprd̂ ^̂  
vbordë uifaoerin^̂  er geen uitname piaate^ 
hetGëmeeiïtefo 
!i6.twëtsypgrsiö^^ 

BHia E23 B33 1 

1 Uitywnngskc»ten WnV gemro 

Hiermee slijiteriR 
WWNy (vanaf 2013), de uih/oering loondispensatie, het wetsvoorstel WWB-maatregelen, de 
afschaffing van;de w y ^ 
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6.2 Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-

voorziening 

Het is van groot belang dat meer mensen "mee kunnen doen" in de samenleving. Daarbij staat de 

eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de burger en zijn of haar omgeving voorop. 

Tegelijkertijd is het wenselijk dat de burger, daar waar dat noodzakelijk is, adequaat ondersteund 

wordt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven participeren. De begeleiding moet daartoe dicht bij de 

burger, op het lokale niveau, door maatwerk georganiseerd worden. Op dat niveau kunnen 

gemeenten ook verschillende beleidsterreinen met elkaar verbinden. Zo wordt de begeleiding meer 

doelmatig en meer effectief georganiseerd. Om die redenen heeft het Rijk besloten de functie 

begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te schrappen en de met de 

extramurale AWBZ-begeleiding te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te brengen. 

De activileiten die onder de extramurale AWBZ-functie begeleiding vallen, worden onderde 

compensatieplicht van de Wmo gebracht. Dit is inclusief het vervoer dat aan de 

begeleidingsactiviteiten verbonden is. De extramurale begeleiding voor Jeugd wordt budgettair 

betrokken bij de (taakstelling samenhangend met) de thans aan de orde zijnde decentralisatie. 

De VNG en het Rijk hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de decentralisatie van de 

begeleiding. Bij de voorbereiding op de invoering van de nieuwe taken werken zij samen in een op te 

zetten transitiebureau. 

Wetswijziging 

Rijk en gemeenten komen overeen dat de met de begeleiding te kjereiken resultaten onder de 

reikwijdte van de compensatieplicht worden gebracht. Bestaande rechten gaan dus niet over. 

Als uit onderzoek blijkt dat de jurisprudentie rondom de compensatieplichl de beweging van een 

meer optimale inzet c.q. mix van individuele en collectieve arrangementen belemmert, zullen Rijk en 

VNG nader overleg voeren. 

Ontbindende voorwaarden 

In aanvulling op de algemene tekst in de slotparagraaf over de disclaimer, wordt voor de Wmo 

aanvullend afgesproken dat een vergelijkbare situatie ontstaat wanneer de Eerste Kamer instemt met • 

de initiatiefvcxjrstellen Leijten. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Rijk en VNG zullen onderzoeken of het PGB geen onredelijke beperking oplevert voor doelmatigheid 

en doeltreffendheid in de Wmo. Het ligt in ieder geval in de rede om de door het Rijk voorgenomen 

(bepericende) voorwaarden ten aanzien van het "solide PGB' uit hoofde van de AWBZ (wettelijk) door 

te vertalen naar de Wmo. 
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A/a/ev»ngsfoez/chf 

Voor wat betreft het nalevingstoezicht op de kwaliteit van begeleiding spreken Rijk en gemeenten af 

dat artikel 3, lid 4 van de Wmo wordt aangescherpt, zodat gemeenten de opdracht krijgen om in hun 

beleidsplan in het bijzonder aandacht te besteden aan de kwaliteit van de overgehevelde begeleiding 

alsmede aan de wijze waarop het kwaliteitstoezicht daarop op lokaal niveau wordt vormgegeven. 

Gemeenten kunnen daarbij gebmik maken van de normen van de beroepsgroepen. Tevens worden 

gemeenten uit hoofde van de Wmo verplicht om periodiek op methodologisch verantwoorde wijze 

cliëntervaringsonderzoek te (laten) doen onder cliënten die begeleiding (en huishoudelijke hulp) 

ontvangen. Het toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg op de begeleiding en 

huishoudelijke hulp komt te vervallen. 

Administratieve lasten 

Rijk en gemeenten spannen zich in om de administratieve lasten voor cliënten, instellingen en 

gemeenten zo veel mogelijk te veriagen. 

Artikel 9 

Het Rijk heeft in de Wmo een systeemverantwoordelijkheid en ziet af van verticaal toezicht. 

Afgesproken wordt dat artikel 9 van de Wmo wordt verbeterd, zodat dit de werking van lokale checks 

en balances beter ondersteunt. 

Fasering 

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die 

mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 

2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. 

Cliënten die al voor 1 januari 2013 een AWBZ-indicatie hebben, behouden hun recht totdat die 

indicatie afloopt, met dien verstande dat dit recht uiterlijk eindigt op 1 januari 2014. 

Rijk en gemeenten gaan na of er redenen zijn om in dezen af te wijken van de afspraken die in het 

regeerakkoord zijn gemaakt ten aanzien van de bestuuriijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is 

dat gemeenten minimaal een jaar voorbereidingstijd krijgen tussen de afronding van de wetgeving in 

Tweede en Eerste Kamer en de inwerkingtreding daarvan. Indien dit niet wordt gehaald, treden Rijk 

en VNG in overieg. 

Specirieke/bijzondere groepen 

Rijk en gemeenten spreken af om vóór de zomer van 2011 te onderzoeken voor welke specifieke 

groepen specifieke maatregelen moeten worden getroffen. 

Rijk en gemeenten spreken verder af om te onderzoeken of en zo ja welk deel van de middelen voor 

de begeleiding van cliënten in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en de inloopfunctie 

GGZ via de centrumgemeenten verdeeld dienen te worden. 
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Gegevensoverdracht 

Het Rijk en de VNG zorgen samen voor een goede overdracht van cliëntgegevens naar gemeenten. 

Onder welke financiële voorwaarden vindt de decentralisatie plaats? 

De mei begeleiding Ie bereiken resultaten worden onder het aan te passen compensatiebeginsel van 

de Wmo gebracht. De beleidsvrijheid die dit met zich meebrengt stelt gemeenten in staat 

besparingen te realiseren. Gemeenten zijn twvendien in staat om cliënten te bewegen meer gebruik 

te maken van -vaak doelmatigere- en meer passende informele en/of collectieve voorzieningen. Rijk 

en gemeenten zullen in het aanstaande wetstraject samen bezien of het huidige instrumentarium van 

gemeenten hiertoe aanpassing behoeft. 

Het in 2013 (naar rato) en 2014 over te hevelen bedrag staat thans nog niet vast. Het bedrag wordl 

aan de hand van de volgende rekenregel bepaald: de basis voor het over te hevelen bedrag in 2013 

(naar rato) en 2014 zijn de gerealiseerde uilgaven in 2010 voor dagbesteding, begeleiding en 

bijbehorend vervoer, inclusief de begeleiding voor jeugd^ en exclusief tiegeleiding voor 

verblijfsgeïndiceerden. De kosten voor mensen op de wachtlijst PGB die alsnog een PGB 

toegewezen krijgen worden hierbij opgeteld. Dat geldt ook voor de middelen voor de inloopfunctie 

GGZ. Het over te hevelen bedrag wordt verlaagd voor de effecten van de IQ-maatregel, verhoogd 

met middelen uit de weglek IQ-maatregelen (voorzover die weglekmiddelen ten goede komen aan 

de gemeenten) en gecorrigeerd voor de effecten van maatregelen om de PGB's beheersbaar te 

maken. Het bedrag wordt eventueel gecorrigeerd voor bijzondere doelgroepen, kortdurend verblijf en 

hulpmiddelen waarover ultimo juni 2011 wordt besloten. De middelen die betrekking hebben op de 

decentralisatie van hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ worden niet gekort met 5%. 

Naar huidig inzicht gaat het bij de decentralisatie van Begeleiding om een bedrag van tussen de 

€ 2,1 en € 3,3 miljard in 2014. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de PGB-

maatregelen. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. 

Het over te hevelen bedrag ontwikkelt zich tot het moment van decentralisatie in 2013/2014 met de 

daarvoor geraamde groeivoet binnen het Budgettair Kader Zorg die van toepassing is (deze 

bedraagt gemiddeld 2,5% per jaar)® en een beschikbare nominale index volgens de thans 

gehanteerde systematiek binnen de AWBZ. Op het totale geïndexeerde budget dat wordt - . 

overgeheveld in 2013 en 2014 wordt een doelmatigheidskorting toegepast van 5%. waarmee beide 

partijen accepteren dat de korting lager of hoger kan uih/allen dan het vastgestelde bedrag van € 140 

miljoen (vanaf 2014) uit het regeerakkoord. 

' Oe decentralisatiekorting voor AWBZ-begeleiding en zorg voor jeugd bedraagt netto € 300 miljoen. + 5% van het over te 
hevelen bedrag inclusief begeleiding voor jeugd. 
* Hel Rijk is deze kabinetsperiode gehouder\ aan de eigen regels budgetdiscipline waarbij hogere groei binnen het Budgettair 
Kader Zorg moet worden geredresseerd met passende maatregelen. Het kabinet is voomemens maatregelen te nemen om de 
ontwikkeling van de PGB's beheersbaar te maken alvorens over te gaan tot wettetijke verankering. 
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Een onafhankelijke instantie wordt verzocht vóór de meicirculaire 2012 te toetsen of de relevante 

t)eschikbare budgetten conform de rekenregel aan de gemeenten worden overgedragen. 

De middelen worden ingebracht in een nieuwe decentralisatie-uitkering Wmo begeleiding die tot en 

met 2015 wordt geïndexeerd met de daarvoor in 2011 geraamde reële groeiruimte voor de AWBZ 

van gemiddeld 2,5% per jaar en de jaartijks beschikbare nominale index. 

De bestaande integratie-uitkering voor huishoudelijke hulp wordt voortgezet tot en met 2015. De 

omvang wordt vastgesteld op het niveau 2011 zoals vermeld in de septembercirculaire 2010. De 

middelen voor huishoudelijke hulp binnen deze integratie-uitkering (€1.184 min) worden vanaf 2012 

tot en met 2015 geïndexeerd met 2,38%. Dit komt overeen met de percentuele groei van het aantal 

thuiswonende 75-plussers. 

De integratie-uitkering wordt voor 2012 en verder nominaal geïndexeerd volgens de thans 

gehanteerde systematiek voor de integratie-uitkering huishoudelijke hulp. De huidige systematiek met 

een onafhankelijke derde, die jaariijks op grond van de realisatiecijfers t-1 het budget vaststelt voor 

het jaar t+1, wordt per direct verlaten. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties ontwikkelen in overieg met VNG een verdeelmodel voor de decentralisatie

uitkering, dat recht doet aan objectieve verschillen tussen gemeenten en rekening houdt met 

optredende herverdeeleffecten. De omvang en verdeling van het budget voor begeleiding wordt in de 

eerste jaren na decentralisatie jaariijks gemonitord. Vanwege de inbeddingstijd van nieuw t>eleid wordt 

niet eerder dan 2017 herzien. 

De integratie-uitkering huishoudelijke hulp wordt in 2016 overgeheveld naar de algemene uitkering, 

tenzij uit de evaluatie normeringssystematiek blijkt dat dit nog niet mogelijk is. Voor de 

decentralisatie-uitkering Wmo-begeleiding zal op basis van de evaluatie normeringssystematiek en 

voornoemde monitoring van de verdeling in 2015 worden bezien wanneer overheveling naar de 

algemene uitkering mogelijk is. 

Zolang de decentralisatie-uitkering niet overgaat naar de algemene uitkering ligt het in de rede dat na 

2015 de indexering met de hiertoe beschikbare reële groeimimte op basis van het CPB van 

toepassing is. Bij de evaluatie van de normeringssystematiek wordt naar de indexering van deze 

decentralisatie-uitkering gekeken. • 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spoti en VNG ontwikkelen een voorstel voor de inzet 

van de beschikbare € 130 miljoen voor transitiekosten (regeerakkoord) ten behoeve van 

Voorjaarsnota 2011/Miljoenennota 2012 volgens de volgende voorlopige verdeling: € 80 miljoen voor 
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gemeenten en € 50 miljoen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. De te realiseren besparing van € 20 miljoen in 2013 is 

randvoorwaardelijk voor deze afspraak. 

Uitvoeringskosten 

VWS laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de daadwertcelijk vrijvallende integrale 

uitvoeringskosten in de AWBZ in verband met het schrappen van de functie begeleiding. Deze 

vrijvallende uitvoeringsmiddelen worden overgeheveld naar gemeenten. De VNG wordt betrokken bij 

de opdrachtformulering en zal plaatsnemen in de begeleidingscommissie bij dit onderzoek. 

Het kabinet stelt daamaast in totaal 55 min. structureel beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg 

voor jeugd en begeleiding samen. De € 55 miljoen is "for better and for worse"; er vindt geen 

monitoring plaats over de gemaakte uih/oeringskosten. 

Bovenstaande middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. 

Indien gemeenten hogere kosten maken dan het Rijk voor het uitvoeren van de begeleiding, dan 

dienen deze kosten te worden gedekt uit het overgehevelde budget. 

In- en uitvoeringskosten Begeleiding (n € min.) 2011 2012 2013 2014 2015 struc. 
Vrijvallende uitvoeringskosten bij het Rijk PM PM PM PM 
Uitvoeringskosten Jeugd en begeleiding 0 0 0 35 45 55 
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6.3 Decentralisatie Jeugdzorg 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en 

hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en 

rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten 

worden gebracht zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen. 

Het gaat niet alleen om het verieggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw 

van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen 

hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Hel systeem kan veel 

simpeler en moet prikkels bevatten om de nadmk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in 

een vroegtijdig stadium. Het is een uitdaging aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden en de kracht van 

jeugdigen en hun opvoeders en deze te helpen versterken. Dit betekent dus een andere werkwijze van 

alle betrokken partijen. 

6.3.1. Samenhang andere decentralisatie operaties en passend onderwijs 
Rijk en VNG houden in hun gezamenlijke voorbereiding rekening met het gegeven dat er drie omvangrijke 

decentralisatieoperaties gepland zijn (AWBZ, werken naar vermogen en jeugdzorg) en dat passend 

onderwijs wordt ingevoerd. VNG en Rijk spreken af dat de wettelijke kaders van passend onderwijs en 

zorg voor jeugd in samenhang worden uitgewerkt, waarbij uitgangspunten zijn dat de 

verantwoordelijkheden van onderwijs- en gemeentebestuurders helder zijn, de planvorming, de 

ondersteuning aan het kind, het gezin en de leerkracht en de besteding van geld over en weer transparant 

is en dat onderwijs- en gemeentebestuurders samenwerkingsafspraken maken. 

6.3.2. Nieuw wettelijk kader voor zorg voor jeugd 
De opdracht aan gemeenten wordt neergelegd in een nieuw wettelijk kader^, dat enerzijds recht doet aan 

gemeentelijke beleidsvrijheid en anderzijds jeugdigen en hun opvoeders die ondersteuning garandeert die 

nodig is. De individuele aanspraken uit de huidige wet- en regelgeving zullen niet op gelijke wijze worden 

overgeheveld. Er vindt onderzoek plaats naar de positionering van de jeugdgezondheidszorg . 

6.3.3. Nadere afspraken 
Specifieke groepen 

Rijk en gemeenten spreken af vóór de zomer in kaart te brengen voor welke specifieke groepen eventueel 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen, waarna definitief vastgesteld wordt onder welke 

condities de overheveling plaatsvindt. Uitgangspunt blijft dat alle zorg voor jeugd wordt overgeheveld, 

tenzij er op basis van onderzoek heel dwingende en zwaarwegende redenen zijn om in bepaalde situaties 

(gelet op het specialistische karakter) de zorg niet te decentraliseren naar gemeenten, maar bij het Rijk te 

houden. Uitgangspunt is dat er geen verkokering in stand wordt gehouden. 

' Het gaat om alle jeugdzorg die onder het Rijk, provincies/GSR's, Awbz en Zvw vali: provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. jeugd-GGZ Onclusief begeleiding), zorg aan licht verstandelijk beperkte Jeugdigen en de gesloten 
jeugdzorg. 
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Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Het Rijk en de VNG ericennen beiden dat de decentralisatie van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering met specifieke randvoorwaarden omkleed dient te worden. Dit vanwege de aard van de 

taken (het via een gerechtelijke uitspraak ingrijpen in de rechten van gezinnen en kinderen) en de 

kwetsbaarheid van de doelgroep (de zwaardere zorg en jeugdbescherming vormen het laatste vangnet 

voor de veiligheid van een kind). Rijk en VNG nemen een jaar de tijd om gezamenlijk te bezien welke 

randvoorwaarden dit zijn en hoe deze randvoorwaarden vorm krijgen. In dit kader zullen de volgende 

thema's worden uitgewerkt: een leveringsplicht, kwaliteitseisen aan gemeenten en uitvoerende 

instellingen, regionale samenwerking, toezicht en verantwcxjrding en passende financiële afspraken, 

binnen het algemene financiële arrangement. 

6.3.4. Transitieperiode jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering in uiterlijk 2016 wordt overgeheveld naar de gemeenten. Rijk en medeoverheden 

delen het standpunt dat het voor het slagen van de decentralisatie onontbeeriijk is dat bij deze 

overheveling in 2016 beide taken op basis van eenduidige normen en op een voldoende 

kwaliteitsniveau uitgevoerd worden. Dit is voor gemeenten ook van t>elang, dit om van te voren 

duidelijkheid te scheppen over hetgeen zij in 2016 ten aanzien van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering mogen verwachten. Concreet betekent dit dat een organisatie die in 2016 in 

opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe 

gecertificeerd moet zijn. Rijk en medeoverheden nemen een jaar de tijd om te bezien aan welke 

kwaliteitscriteria voldaan moet worden en om de vorm van certificering te bepalen en hoe de toets 

hierop plaats zat vinden. De kwaliteitscriteria zullen aansluiten bij de huidige kwaliteitseisen, algemeen 

geaccepteerde normen en best practices. Indien het voor de uitvoering van dit model noodzakelijk is 

wordt een tijdelijke transitiewet opgesteld. 

Uitvragen van informatie 

Het Rijk is terughoudend bij het uitvragen van infonmatie bij gemeenten. Alleen die informatie wordt 

opgevraagd die strikt noodzakelijk is om zijn systeemverantwoordelijkheid waar te maken. Het Rijk sluit 

hierbij zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande informatiebronnen. 

Wa/ev/ngsfoez(c/7/ 

Gelet op de doelgroep en aard van de zorg is het nodig dat er toezicht door-het Rijk wordt gehouden op -

in ieder geval- de gesloten jeugdzorg, de jeugdigen die onder de Wet bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vallen, en op het van staatswege ingrijpen (verplichte 

maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering) en mogelijk op sommige vormen van 

gespecialiseerde zorg. De mate van toezicht is afhankelijk van de zorgzwaarte en/of mate van ingrijpen. 

Rijk en VNG werken dit nader uit. 
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Bestuurlijke voonivaarden 

De afzonderlijke gemeenten worden direct financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. 

Op deelteken is voldoende bestuurskracht nodig door samenwerking bij de uitvoering. Dit betreft 

gezamenlijke inkcx)p en samenwerking voor een aantal ncïg nader te benoemen specifieke 

doelgroepen/zorgvormen. De voorwaarden van bestuuriijke samenwertcing zijn binnen een maand na 

afsluiting van het bestuursakkoord klaar. Voor bijzondere groepen, zoals jeugdbescherming en 

jeugdreclassering, kan hieraan nog nadere invulling worden gegeven. Deze invulling moet uiteriijk vóór de 

zomer van 2011 klaar zijn. 

Sedn/fsvoering 

Rijk en gemeenten spreken af om de administratieve lasten voor instellingen en bedrijven tot een 

minimum te beperken. 

6.3.5. Transitie en tijdpad 
De transformatie van het huidige stelsel is zowel inhoudelijk als financieel geen sinecure. Het Rijk, IPO en 

de VNG hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze decentralisatieoperatie goed te laten 

veriopen. Hiervoor zijn goede afspraken tussen Rijk. provincies en gemeenten nodig. 

De afspraken hebben tenminste betrekking op; 

Transitieplan 

Rijk, VNG en IPO stellen samen een transitieplan op dat naar de Tweede Kamer wordt gezonden. 

Gemeenten en provincies maken samen afspraken over hoe de transitie in hun regio plaatsvindt, met 

inachtneming van de landelijke afspraken over fasering en transitie. De transitie wordt gezamenlijk door 

Rijk, VNG en IPO aangestuurd, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De wijze waarop de transitie 

wordt ondersteund, wordt nog nader afgesproken. 

Experimenten 

Om handen en voeten te geven aan vemieuwingen in de jeugdzorg kunnen gemeenten en provincies de 

maximale ruimte benutten die de huidige wetgeving biedt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om 

te experimenteren met nieuwe werkwijzen en ervaringen op te doen. Het wetsvoorstel voor dé centra voor 

jeugd en gezin, dat op dit moment ter behandeling ligt in de Tweede Kamer, bevat een voorstel voor een 

experimenteerartikel. Dit artikel geeft de mogelijkheid om af te wijken van een groot aantal bepalingen uit 

de Wet op de jeugdzorg. Het experimenleerartikel ziet niet op hel gedwongen kader. Vcxarafgaand aan de 

eerste overheveling van taken is er dus sprake van een pericxle waarin onder voorwaarden 

geëxperimenteerd kan worden. 

Rijk. VNG en IPO stellen gezamenlijk een kader op waarbinnen deze experimenten kunnen plaatsvinden 

en maken afspraken hoe de resultaten gewogen, beoordeeld en geborgd kunnen worden. Bij 

experimenten moet volstrekt duidelijk zijn wie de formele verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in de 

Wet op de Jeugdzorg, draagt: de provincie of de gemeenten. 
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Fasering 

Het is een omvangrijk takenpakket dat richting gemeenten komt. Een zekere fasering in de tijd is 

wenselijk. De precieze uitwerking van de fasering wordt, vanuit een inhoudelijke samenhang, geregeld in 

het transitieplan. 

Uiteriijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Conform 

het regeerakkoord is 2013 een overgangsjaar voor de begeleiding uit de AWBZ. In de pericxle van 2014 

tot en met 2016 zal fasegewijs de ambulante hulp overgaan, de dag- en residentiele hulp, de overige 

onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefcx)n, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, 

advies en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ en jeugd-LVG en gesloten jeugdzorg. De 

jeugdreclassering en de jeugdbescherming zullen aan het einde van deze periode overgaan (zie 

hiervoor). Partijen zullen zich inspannen de decentralisatie zo spoedig mogelijk vonn te geven. 

De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het 

regeerakkoord. Deze bedraagt netto € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017. 

6.3.6. Tijdelijke transitie-commissie 

Gelet op het belang en de complexiteit van de transitie van het slelsel is het nodig dat er een goede 

monitoring plaatsvindt van de voortgang van het transitieproces- Daartoe stellen partijen gezamenlijk 

eeh tijdelijke commissie in. De commissie bestaat uit gezaghebbende personen die zicht houden op 

het proces dat vooral in de regio's zelf moet plaatsvinden en waar nodig, dit proces aanjagen en 

ondersteunen, én ontwikkelingen signaleren bij de voor de transitie verantwoordelijke partijen, waarbij 

in het bijzonder aandacht besteed wordt aan jeugdbescherming en -reclassering. Over opdracht, 

positionering en startmoment van de commissie maken partijen nadere afspraken in het transitieplan. 

Over de bevindingen van deze transitie-commissie zal op regelmatige basis bestuuriijk overieg 

plaatsvinden tussen Rijk, VNG en IPO. 

6.3.7. Overig 
Rijk, IPO en VNG kijken naar een overgangsregeling voor afbouw van de subsidierelatie van de 

provincies met hun instellingen en voor waarborgen van de hulp aan cliënten die op basis van de huidige 

wet recht hebben op (soms langdurige) jeugdzorg. 

Uitgangspunt is dat gemeenten minimaal één jaar voorbereidingstijd krijgen tussen de afronding van de 

wetgeving en de inwerkingtreding daarvan. Indien dit niel wordt.gehaald, treden Rijk, IPO en VNG in 

overieg. 

6.3.8. Vaststellen van de te overhevelen bedragen 
Voor de berekening van de over te hevelen bedragen wordt 

* voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg uitgegaan van de bij begroting vastgestelde 

uitkering/subsidie in het jaar voor overheveling. Dat bedrag wordt in het jaar voorafgaand aan het jaar 

voorafgaand aan overheveling (t-2), puttend uit de vastgestelde begroting van het ministerie van. 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vastgesteld. Aan de uit de begroting over te hevelen bedragen voor 

jeugd wordt de eventueel toegekende compensatie voor loon- en prijsbijstelling in het jaar voorafgaand 

aan het jaar van overheveling toegevoegd. 

voor de overheveling van Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG uitgegaan van de gerealiseerde uitgaven in 

het kalenderjaar drie jaar eerder. Deze gerealiseerde uitgaven ontwikkelen zich tot het moment van 

overheveling met de geraamde groeivoeten uit het Budgettair Kader Zorg die van toepassing zijn. 

De bedragen worden gecorrigeerd voor de effecten van de IQ-maatregel en de maatregel lage ziektelast 

uit het regeerakkoord en veriaagd met de ingeboekte besparingen zoals opgenomen in het 

regeerakkoord. 

Een onafhankelijke instantie zal worden verzocht vóór de meicirculaire van het jaar voorafgaand aan het 

jaar van overheveling te toetsen of aan bovenstaande rekenmethodiek is voldaan. 

Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto 90 miljoen 

euro structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds. 

Het besparingseffect voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Deze is € 80 

miljoen netto in 2015, oplopend tot € 300 miljoen netto vanaf 2017. Om beter aan te sluiten bij de 

overheveling is een knip mogelijk van de € 80 miljoen per 2015 over jaren 2014 en 2015. Deze sdnuif is 

onder voortaehoud van de Voorjaarsbesluitvorming. 

6.3.9. Financieel arrangement 

Partijen onderschrijven de intentie om in het financieel arrangement voor de jeugd prikkels in te bouwen 

voor het doelmatig aanbieden van adequate voorzieningen en het voorkomen van zwaardere zorgvormen 

(preventie). Het aanbrengen van prikkels mag niet leiden tot het introduceren van onevenredig veel 

administratieve lasten, moet inpasbaar zijn in het verdeelmodel en mag niet leiden tot schotten. 

Gekozen zal worden voor het financieel best passende arrangement binnen het gemeentefonds. De 

voorkeur ligt bij een decentralisatie-uilkering jeugdzorg binnen het gemeentefonds. 

Over de indexering wordt de volgende afspraak gemaakt: 

De middelen begeleiding jeugd worden tot het moment van overheveling geïndexeerd met de 

daarvoor in 2011 geraamde groeiruimte voor de AWBZ van gemiddeld 2,5% per jaar en een jaariijkse 

beschikbare nominale index. De partijen maken nog nadere afspraken over de indexering van deze 

middelen in de jaren 2014 en 2015. De over te hevelen bedragen Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG zorg 

ontwikkelen zich tot het moment van overheveling met de geraamde groeivoeten uit het Budgettair 

Kader Zorg die voor deze sectoren van toepassing zijn. 

Bij de evaluatie van de normeringssystematiek in 2015 worden afspraken gemaakt over de indexering van 

alle middelen voor jeugdzorg voor 2016 en verder. 
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In de provinciale jeugdzorg geldt op dit moment een eigen bijdrage bij uithuisplaatsing van de jeugdige. In 

het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2015 een jeugdzorgbrede eigen bijdrage komt. Partijen 

onderkennen dat nadere afspraken nodig zijn over de uitvoering van deze jeugdzorgbrede eigen bijdrage 

dcxDr gemeenten. Bij de nadere afspraken worden de maatschappelijke effecten meegenomen. 

Uitvoeringskosten en invoeringskosten 

VWS laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de daadwertcelijk vrijvallende integrale 

uitvoeringskosten van rijkswege in verband met de overtieveling van de begeleiding jeugd, de Jeugd-

LVG zorg, de Jeugd-GGZ zorg in de AWBZ en de Jeugd-GGZ zorg in de Zorgverzekeringswet. De 

VNG wordt betrokken bij de opdrachtformulering en zal plaatsnemen in de begeleidingscommissie bij 

dit onderzoek. Vrijvallende middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten. De 

uitvoeringskosten van de begrotingsgefinancierde provinciale jeugdzorg worden gedekt uit het over te 

hevelen budget. 

Het kabinet stelt daamaast in totaal 55 min. structureel beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg 

voor jeugd en begeleiding samen. De € 55 miljoen is "for better and for worse"; er vindt geen 

monitoring plaats over de gemaakte uitvoeringskosten. 

Bovenstaande middelen worden toegevoegd aan de algemene uilkering van het gemeentefonds. 

Indien gemeenten hogere kosten maken dan het Rijk voor het uih/oeren van de begeleiding, dan 

dienen deze kosten te worden gedekt uit het overgehevelde budget. 

Voor de invoeringskosten bij Jeugd stelt het Rijk - aanvullend op de afspraken over invoeringskosten 

voor begeleiding in het concept hoofdlijnenakkoord - incidenteel € 64 miljoen beschikbaar. Rijk, IPO 

en VNG maken afspraken over de inzet van deze middelen. 

In- en uitvoeringskosten Jeugd (in € min.) 2011 2012 2013 2014 2015 struc. 
Vrijvallende uitvoeringskosten bij het Rijk PM PM PM PM 
Uitvoeringskosten Jeugd en begeleiding 0 0 0 35 45 55 
Invoeringskosten Stelsel Jeugd 0 16 48 0 0 0 
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6.4 Ruimte, economie en natuur 

In het ruimtelijk-economisch domein doen zich de komende dec:ennia belangrijke opgaven vcxir. Deze 

opgaven betreffen het versterken van onze internationale cxincurrentiepositie, het voorbereiden van 

ons land op klimaatverandering en op de transitie naar duurzame energie, de biodiversiteit en het 

ontwikkelen en herstructureren van onze sleden en dorpen. De opgaven lopen per regio uiteen en 

verschillen voor het stedelijk en het landelijk gebied. Dit leidt tot regionale agenda's met een eigen 

karakter. 

Tegelijkertijd nemen de beschikbare budgetten sterk af. Daardoor zullen scherpe keuzes moeten 

worden gemaakt, op alle overheidsniveaus. Wat doen we wel, wat doen we niet? Dat is een 

verantwoordelijkheid voor iedere overheidslaag. De profielen die in hoofdstuk 2 van dit 

bestuursakkoord zijn genoemd geven richting aan de invulling van deze verantwoordelijkheid. 

Het kabinet zet de beweging door met het loslaten van rijksbeleid en met de overdracht van taken aan 

provincies en gemeenten. Daardoor krijgen burgers en ondernemers meer ruimte en vermindert voor 

hen de regeldmk. Medeoverheden zetten zich eveneens in voor meer eenvoud en verdere integratie 

op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Dit biedt kansen voor alle partijen om hun rol anders in te 

vullen en om de opgaven voortvarend aan te pakken. 

Tegen deze achtergrond zetten de overheden zich gezamenlijk in voor een ruimtelijk beleid dat ons. 

land: 

• in staat stelt zich economisch verder te ontwikkelen, zodat het aantrekkelijk blijft voor 

(internationale) bedrijven om in Nederland te investeren; 

• bereikbaar houdt zowel over land en water als door de lucht; 

• qua energievoorziening op orde brengt en toekomstbestendig maakt; 

• beschermt tegen overstromingen en wateroveriast en ook bij klimaatverandering veilig houdt; 

• leefbaar, gezond en aantrekkelijk houdt om in te wonen, te werken, van de natuur en cultuur te 

genieten, te recreëren, met een goede balans tussen alle functies. 

Het anhwoord op elk van deze opgaven kan worden gevonden door op elk schaalniveau en voor 

iedere bestuurslaag samenhang aan te brengen in de ruimtelijke afwegingen ten aanzien van wonen, 

water, mobiliteit, bedrijvigheid, klimaat, energie, milieu en cultureel erfgoed. Het kabinet neemt zich 

voor om alle nationale ruimtelijke uitspraken vast te leggen in de structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte. 
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6.4.1. Uitgangspunten van de rijksoverheid voor de actualisatie van het ruimtelijk (rijks)beleid 

Oe uitgangspunten voor de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben betrekking op de 

versterking van de ruimtelijk-economische structuur, op gezondheid, veiligheid en unieke waarden en 

op de (inter)nationale hoofdnetten. 

Voorwaarden voor versterking van de ruimtelijk-economische structuur 

Het nationaal mimtelijk belang betreft het economische vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met 

topsectoren, in ieder geval in de Noord- en Zuid vleugel van de Randstad en Eindhoven/Venlo. Een en 

ander loopt niet vcxjruit op toekomstige discussies over de Randstad.en de structuurvisie. 

Voorwaarden met betrekking tot gezondheid, veiligheid en unieke waarden 

• Het Rijk is verantwoordelijk voor afwegingen over het gebruik van de diepe ondergrond, zoals 

. voor delfstoffenwinning, geothemriie. C02-opslag, aardgasopslag en de opslag van kernafval. Het 

Rijk betrekt bij zijn afwegingen over ondergronds gebaiik de andere overheden gegeven hun 

verantwoordelijkheden inzake de (regionale) ruimtelijke inpassing. Uitspraken over de ondiepe 

ondergrond zullen worden beperkt tot waar het Rijk over gaat. De volledige verdeling van 

verantwoordelijkheden voor de ondergrond wordt opgenomen in de structuurvisie ondergrond. 

• De verantwoordelijkheid van het Rijk voor normen ten aanzien van veiligheid en gezondheid, 

waterveiligheid (primaire keringen), watericwaliteit (hoofdwatersysteem) en defensieterreinen 

verandert niet ten opzichte van het vigerend beleid, afgezien van de vereenvoudiging van het 

omgevingsrecht. 

• Werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, de Beemster en de Waddenzee en het erfgoed 

Nieuwe Hollandse Wateriinie van de Vooriopige Lijst Werelderfgoed Nederland krijgen vanwege 

internationale verplichtingen voor instandhouding een ruimtelijk regime dat de unieke kwaliteiten 

van elk gebied versterkt. De instandhouding van de overige erfgoederen op de Werelderfgoedlijst 

heeft of krijgt (Schokland) vorm via een regime van de Monumentenwet 1988. Dit geldt ook voor 

de gebieden op de Voorlopige Lijst. De wijze van instandhouding van de Limes wordt vastgesteld-

na nader overieg tussen de bestuuriijke partners. 

Voorwaarden voor (inter)nationale hoofdnetten 

• Het Rijk neemt de verantwoordelijkheid op zich voor hel ruimtelijk mogelijk maken en voor het 

functioneren van de hoofdnetten van weg, water en spoor. Investeringen worden met name 

gericht op de drie prioritaire gebieden, de achteriandverbindingen en de gebieden uit het 

Deltaprogramma. 

• De luchthavens Schiphol, Rotterdam, Lelystad, Eelde, Twente, Maastricht, de militaire luchthaven 

met burgermedegebruik Eindhoven en de havens van Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, 

Vlissingen, Delfzijl en Eemshaven zijn van nationaal belang. 

• Het Rijk is verantwoordelijk voor het ruimtelijk aanwijzen van het hoofdbuisleidingennet. 

• Het Rijk is verantwoordelijk voor het ruimtelijk mogelijk maken van het htxjfdelektriciteitsnet. 

Hiertoe behoort ook het aanwijzen van locaties voor de opwekking van elektriciteit (bijv. van 
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kerncentrales, kolencentrales, windpartcen op land > 100 MW). Er is inmiddels een akkoord tussen 

provincies en Rijk over de windparken op land > 100 MW waarbij het Rijk een structuurvisie maakt 

en de inpassing aan medeoverheden overiaat. Bekeken zal worden of deze werkwijze navolging 

verdient bij andere grootschalige ruimtelijke ingrepen ten behoeve van de energievoorziening. 

• De rol van het Rijk beperkt zich voor de natuurkwaliteit van gebieden tot het stellen van kaders op 

grond van internationale en Europese verplichtingen (doelen voor het natuurbeleid) en tot de 

strategische nationale ruimtelijke planning. In het deelakkoord Natuur/ ILG (investeringsbudget 

landelijk gebied) wordt vastgelegd hoe de herijking van EHS (ecologische hoofdstructuur)/Natura 

2000-gebieden wordt uitgewerkt. 

6.4.2. Voorstellen rijksoverheid voor de actualisatie van het ruimtelijk beleid 

Het kabinet, IPO, VNG en UvW voeren met elkaar bestuuriijk overteg over de actualisatie van het 

ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid, ln dat overieg zal het Rijk onderstaande voorstellen inbrengen. 

In het Besluit Ruimtelijke Ordening wordt voor alle ruimtelijke plannen opgenomen om de SER-

ladder toe te passen. Hiermee komt het beleid ten aanzien van bundeling en verdichting te 

vervallen. 

Het concept 'stedelijke netwerken' wordt geschrapt. Stedelijke netwerken liggen door het hele 

land. Bovendien zijn er in het vigerende beleid geen instrumenten voor opgenomen. 

Overdracht van bevoegdheden ten aanzien van de begrenzing, het bepalen van het regime en de 

uitvoering van de rijksbufferzones en nationale landschappen (exclusief de werelderfgoederen) 

aan de provincies, waanmee rijkssturing rond de steden komt te vervallen. 

Verkennen of -in aanloop naar de omzettingsbesluiten van luchthaven Eelde en Maastricht en het 

luchthavenbesluit Twente- het bevoegd gezag van het Rijk voor deze luchthavens alsook het 

stellen van mimtelijke voorwaarden voor de intemationale luchthavens Weeze, Geilenkirchen en 

andere kan worden gedecentraliseerd naar de provincies. 

Het Rijk richt zich in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad en Eindhoven/Venlo (waarisij niet 

vooruitgelopen wordt op toekomstige discussies over de Randstad en structuurvisie) op het 

investeren in de infrastructuur en op de voorwaarden van verstedelijking. Er worden geen extra 

ruimtelijke belangen aangewezen, maar het rijk stelt voor hier te werken met een interbestuuriijk 

programma. (NB. De provincies zijn hieraan nog niet gecommitteerd.) Bij de actualisatie van het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid wordt verder nagegaan hoe de andere regio's met topsectoren 

kunnen worden versterkt mef het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid en welke rol de verschillende 

overheden spelen. Afspraken hierover worden in het desbetreffende MIRT overieg gemaakt. 

6.4.3. Natuur & landelijk gebied 
Provincies worden verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en voor het regionale 

beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en 

leefbaarheid. Zij stemmen dat integraal af met de uilvoering van het provinciale en gemeentelijke 

ruimtelijk ordenings-, water- en milieubeleid. De provincies voeren de bovenlokale regie. De rol van 
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het Rijk beperkt zich voor de natuurkwaliteit van gebieden tot het stellen van kaders op grond van 

intemationale en Europese verplichtingen (doelen voor het natuurbeleid) en tot de strategische 

nationale ruimtelijke planning. 

In het perspectief van overeenstemming over de (herijkte) EHS, voldoende structurele middelen voor 

beheer van die EHS, afronding van Recreatie om de Stad (RodS), de zeggenschap over de 

grondvoorraad en de decentralisatie zijn de provincies in beginsel bereid binnen de lopende 

bestuursovereenkomsten mimte te zoeken voor de bezuinigingen in het regeerakkoord van € 600 

miljoen op het ILG tot 2014. De staatssecretaris van Economische zaken. Landbouw en Innovatie en 

het IPO hebben op 24 maart overeenstemming bereikt over een plan van aanpak waarin een 

samenhangend voorstel wordt voorbereid voor: 

• een herijkte EHS met ambitie, waarvan het beheer stmctureel betaalbaar is; 

• de afronding van het beleid inzake recreatiegebieden rond de stad (RodS); 

• de decentralisatie van verantwoordelijkheden en middelen voor het natuurbeleid en het overig ILG 

(vitaal platteland); 

• afspraken over de beschikking over de grondvoorraad BBL, waarbij de taakstelling uit het 

regeerakkoord voor vericoop van grond wordt betrokken; en 

• een gezamenlijke lange termijnvisie over de realisatie van biodiversiteitsdoelen en de borging 

daarvan in het (gedecentraliseerde) gebiedsbeleid. 

Het plan van aanpak voorziet erin dat uiteriijk op 15 juni 2011 overeenstemming wordt bereikt over 

een uitgewerkt deelakkoord natuur/ILG. In dit traject zullen de VNG, UvW en de Manifeslpartners 

worden betrokken. Op dit punt is het commitment van de provincies aan de passage in paragraaf 5.1 

over de Startnota pas van toepassing als er een afspraak in het deelakkoord tot stand komt. De 

staatssecretaris van Economische zaken. Landbouw en Innovatie zal in afwachting van het 

deelakkoord, waarover uiteriijk 15 juni 2011 overeenstemming is bereikt, de herziening van de Wet 

Inrichting Landelijk Gebied niet in procedure brengen. De provincies stemmen in met het aanhouden 

van de afhandeling van juridische procedures over de subsidiebeschikkingen ILG. 

In het deelakkoord zal een afspraak worden vastgelegd over de wijze waarop het toekomstig 

perspectief van dienst landelijk gebied (DLG) wordt bepaald. 

De verantwoordelijkheid voor de beheervergoedingen voor natuurbeheer van Staatsbosbeheer wordt 

in principe naar de provincies gedecentraliseerd. Ook voor de beheervergoedingen ten aanzien van 

recreatie worden nadere afspraken gemaakt. In het deelakkoord worden nadere afspraken uitgewerkt 

over het toekomstig eigenaars- en opdrachtgeverschap van Staatsbosbeheer. 

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is verantwoordelijk voor de 

vaststelling van het nationale Plattelandsontwikkelingprogramma 2014-2020 (P0P3). De 

staatssecretaris is verantwoordelijk voor de nationale doelen en voert daar met betrokken partijen het 

overleg over. Gezien de decentralisatie van beleid krijgen de provincies een grote 
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verantwoordelijkheid bij de voort)ereiding van het POP voor de regionale doelen. Zij dragen daartoe 

zorg voor de afstemming met gemeenten en waterschappen. 

6.4.4. Woningbouw & krimp 

Het Rijk benoemt in het rijkskader voor woningbouw de rijksdoelstellingen gericht op een goed 

werkende woningmarkt in Nederland: de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van 

de woningvoorraad. Voor wat betreft de programmering maken partijen hierover afspraken voor de 

gebieden /Vmsterdam ca . en Rotterdam ca. in het bestuuriijk overieg (BO) MIRT. 

Provincies voeren -rekening houdend met de rijksdoelstellingen- de regie over de integratie en 

afweging van mimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. (Samenwerkende) gemeenten zorgen 

voor de (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering -binnen de provinciale kaders- en 

uitvoering van de woningbouwprogramma's. Waar samenwertcing tussen gemeenten uitblijft, 

stimuleren provincies actief dat de samenwerking alsnog tol stand komt. 

Aangezien de realisatie van de rijksdoelstellingen zowel in de regio's met een gespannen 

woningmarict als in de regio's met een zeer ontspannen markt zeer complex is, ondersteunt het Rijk de 

betreffende gemeenten en provincies actief door middel van kennis, experimenten, aanpassen en 

wegnemen van hinderlijke regelgeving en uitwerken van nieuwe verdienmodellen. VNG, IPO en het 

kabinet zetten de interbestuuriijke samenwerking bij de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling 

voort. Het kabinet zal, in die gevallen waarin de noodzaak is aangetoond, regelgeving 

'krimpbestendig' maken. (Samenwerkende) gemeenten en provincies bevorderen het maken van 

afspraken over de spreiding van voorzieningen. 

Met het oog op het opvangen van de (schoksgewijze) demografische veranderingen door groei, 

stagnatie of krimp nemen IPO en VNG het initiatief om samen met de grote steden en het Rijk een 

'Agenda Stedelijke Vernieuwing' op te stellen. Dit mede met het oog op het vervallen van het 

investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) na 2014. 

In het regeerakkoord zijn op het domein wonen en leefbaarheid diverse uitgangspunten en 

beleidsvoornemens geformuleerd. De VNG en het Rijk zullen ter uitwerking hiervan voor 1 juli 2011 

een gezamenlijke agenda wonen en leefbaarheid opstellen. De G4 en G32 worden betrokken bij de 

formulering en uitwericing van deze agenda. 

6.4.5. Regionaal economisch beleid 

Het Rijk trekt zich terug uit het regionaal-economisch domein. Dit heeft gevolgen voor de instrumenten 

die de afgelopen periode zijn ingezet. Medeoverheden en Rijk zullen op basis van het 

topsectorenbeleid bezien op welke wijze de nationale topsectoren in de regio kunnen worden 

verankerd. Over de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) wordt in overleg met de 

aandeelhouders in 2011 een besluit genomen, waarbinnen de inzet van de ROM's voor de nationale 

topsectoren een rol zal spelen. 
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Deze veranderde inzet van het Rijk heeft ook gevolgen voor de afspraken en ambities die zijn -

opgenomen in het 'Convenant bedrijventen-einen 2010-2020' (IPO, VNG en Rijk). In het convenant 

'herstructurering bedrijventeneinen' tussen dezelfde partijen (2009) zijn de rijksmiddelen tot en mei 

2013 reeds gedecentraliseerd naar provincies. Na 2013 zet het Rijk geen middelen meer in voor 

herstructurering van bedrijventerreinen, waarmee de nationale doelstellingen komen te vervallen. 

Provincies zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de regionale kennisdriehoek, 

bedrijventerreinenbeleid, regionaal vestigingsklimaat en ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid en 

kennisinstellingen. In het kader van het nieuwe bedrijfslevenbeleid is het Rijk verantwoordelijk voor de -

ontwikkeling van een samenhangende beleidsagenda voor negen topsectoren over de volle breedte 

van het overheidsbeleid. De topteams, die onder leiding staan van een boegbeeld uit het 

bedrijfsleven, hebben expliciet tot opdracht om draagvlak te verwerven voor de agenda, waaronder bij 

medeoverheden: Deze agenda is een advies aan het kabinet. Het ministerie van Economische zaken, 

Landbouw en Innovatie zal de komende maanden in gesprek gaan met de provincies over de relatie 

van de agenda's van de topsectoren met het regionaal-economisch beleid. Na de kabinetsreactie 

zullen sleutelspeiers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en (decentrale) overheid, en mogetijk de 

ROM's en regionale samenwerkingsverbanden, de agenda tot uih/oering brengen en bewaken. 

6.4.6. BDU Verkeer en Vervoer en MIRT 
Kabinet, provincies en gemeenten werken voor de zomer van 2011 gezamenlijk de afspraken hierover 

uit. Daarbij regelen partijen dat provincies of gemeenten verantwoordelijkheid kunnen nemen bij 

MIRT-verkenningen (of daarop volgende fases in het MIRT-proces) conform de spelregels van het 

MIRT. Bij een startbesluit van een MIRT-Verkenning wordt nadrukkelijk afgesproken wie welke rol 

vervult. Bij de programmering van het Hoogwaterbeschenmingsprogramma (HWBP) zal naar analogie 

van het spelregelkader van het MIRT en het programma Sneller & Beter een Verkenningenfase 

worden ingebouwd. 

De BDU Vertceer en Vervoer wordt in lijn met het regeerakkoord overgeheveld naar de algemene 

fondsen. Tot het moment van afschaffing van de WGR+ wordt de huidige BDU-systematiek 

gehandhaafd. 

6.4.7. Convenant Bodemsanering 

ln juli 2009 hebben IPO,VNG, UvW en het kabinet een convenant afgesloten, waarin afspraken zijn 

gemaakt voor 1) de besteding van rijksmiddelen in de periode 2010-2014 voor bodemsanering; 2) 

verdere decentralisatie van de uitvoering van het bodembeleid; 3) verbreding van het beleid naar een 

beleid met en voor de ondergrond; 4) de versnelde aanpak van spoedlocaties en 5) de introductie van 

gebiedsgericht beheer binnen duurzame gebiedsontwikkeling. 
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Voor de periode 2015-2019 zullen in 2013 afspraken worden gemaakt over de afronding van de 

bodemsaneringsoperatie, het t}eheer van het grondwater, het borgen van de nationale belangen in de 

ondergrond en de daarbij horende instrumenten. Hiervoor zijn in beginsel rijksmiddelen beschikbaar. 

6.4.8. Kennisinfrastructuur 

De medeoverheden worden betrokken bij de kennisontwikkeling en -deling op het gebied van 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid, met het oog op het voorkomen van fragmentatie en duplicatie. 

Daamaast is het Rijk verantwcK>rdelijk voor expertise en scenario-ontwikkeling en voor het signaleren 

van trends en ontwikkelingen in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein. Kabinet en medeoverheden 

verkennen hoe gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vorm te geven en maken op basis hiervan 

afspraken in het BO Ruimte en Mobiliteit najaar 2011. 

6.4.9. Waddenfonds 

De in het regeerakkoord vastgelegde decentralisatie van het Waddenfonds krijgt per 2012 gestalte. 

Hierover worden door het kabinet met de betreffende provincies bestuuriijke.afspraken.gemaakt. 

6.4.10. Nationale gebiedsontwikkelingen 

De lopende nationale gebiedsontwikkelingen, projecten in het kader van het subsidiebesluit 

Investering Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK-projecten) en middelen voor het programma Mooi Nederiand 

kunnen in aanmerking komen voor overdracht aan provincies en gemeenten. Per project wordt 

bepaald of het wenselijk is om het betreffende project en de bijbehorende middelen te decentraliseren. 

De eerste tranche van vijf nationale gebiedsontwikkelingsprojecten worden in de meicirculaire 2011 

opgenomen. Het gaat om middelen voor Groningen Centrale Zone, Apeldoorn Kanaalzone, Den 

Bosch Spoorzone, Maastricht Belvedère en Noordelijke U-oevers. 
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6.5 Water 

6.5.1 Grote wateropgaven, doelmatige uitvoering 
Nederiand is wateriand. We leven met water en water is mooi. We houden ons land veilig legen 

overstromingen. We zorgen ervoor dat er voldoende water is voor de vele gebruiksfuncties en dat 

wateroveriast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook nemen we maatregelen voor een goede 

waterkwaliteit. Drinkwaterbedrijven bereiden gezond drinkwater uit oppervlaktewater en grondwater. 

Het gebmikte drinkwater zamelen gemeenten samen met regenwater in en voeren het via de riolering 

af Waterschappen zuiveren dit afvalwater en brengen het schone water weer terug in het 

watersysteem. 

Nederiand heeft hiermee een unieke positie in de wereld. Kennis van water is al eeuwenlang een 

belangrijke sleutel voor onze delta-economie. Dit willen we verder versterken. Ook de innovatieve 

kracht van de watersec:tor is groot. Door te investeren in kennis en innovatie willen we dat de 

watersector de komende jaren verder wordt versterkt in binnen- en buitenland- Dat is ook de reden dat 

het Rijk water als Topsector heefl aangemerict. Hierdoor kunnen Nederiandse bedrijven en 

kennisinstellingen niet alleen excelleren, maar ook in economische zin groeien. 

De agenda voor de Topsector water, dit bestuursakkoord en het deelakkoord water zullen een 

samenhangend geheel vormen om de doelmatigheid en het verdienjjotentieel van de sector te 

verhogen. 

De komende jaren komen er grote opgaven op ons af die we op een duurzame manier willen 

oplossen. We hebben in het Deltaprogramma afgesproken om de veiligheid en de 

zoetwatervoorziening op orde te hebben. Daar zijn grote investeringen voor nodig, zowel voor de korte 

als de lange termijn. Daamaast zijn investeringen nodig ter voorkoming van wateroveriast, voor het 

stedelijke watertaeheer en de waterketen en voor het verbeteren van de waterkwaliteit conform de 

Europese Kaderrichtlijn water. Tegelijk zijn er minder middelen beschikbaar. Zowel Rijk als 

medeoverheden hebben taakstellingen om met minder middelen de taken uit te voeren. Dat vraagt om 

een doelmatiger waterbeheer, waar we een goede kwaliteit halen tegen lagere kosten. 

De tolale jaariijkse kosten voor het beheer van het watersysteem en de waterketen zijn in 2010 

ongeveer € 7 miljard. We verwachten dat dit bedrag zal oplopen tot € 8 è 9 miljard in 2020 indien we 

geen maatregelen nemen. Met het uitvoeren van de maatregelen in het deelakkoord water streven we 

naar een doelmatigheidswinst die geleidelijk oploopt tot jaariijks € 750 miljoen in 2020. 

Deze doelmatigheidswinst is opgebouwd uil € 450 miljoen in de waterketen, waarvan € 380 miljoen bij 

waterschappen en gemeenten en € 70 miljoen bij drinkwaterbedrijven en € 300 miljoen in het beheer 

van het watersysteem door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. 

Van deze doelmatigheidswinst wordt € 200 miljoen gebruikt om de rijksuitgaven op het gebied van 

waterveiligheid te verminderen. Deze € 200 miljoen is als volgt opgebouwd (prijspeil 2010): 
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• De overdracht van de bestrijding van muskus- en beverratten van provincies naar waterschappen 

levert vanaf 2011 € 19 miljoen op. 

• De gedeeltelijke decentralisatie van de aanleg en verbetering van de primaire watericeringen van 

het Rijk naar de waterschappen levert in de periode 2011-2013 € 81 miljoen per jaar op, in 2014 

€ 131 miljoen en vanaf 2015 structureel € 181 miljoen. 

De overige doelmatigheidswinst van € 550 miljoen structureel komt ten goede aan het watersysteem 

en de waterketen. Hierdoor beperken we de kostenstijging en zorgen we ervoor dat de lokale lasten 

van burgers en bedrijven gematigd stijgen conform het gestelde in het regeerakkoord. 

6.5.2. Naar een deelakkoord water. 

Het deelakkoord water is één van de vijf onderdelen die vallen onder het Hoofdlijnenakkoord tussen 

Rijk en medeoverheden over decentralisatie. 

Het deelakkoord water gaat uit van de algemene uitgangspunten van het Rijk: Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen beperken zich tot hun kemtaken; taken worden op een niveau zo dicht 

mogelijk bij de burger gelegd; per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken.bij hetzelfde 

onderwerp. Daarbij werken we effectief samen om de gemeenschappelijke doelen te realiseren. 

Over de voortgang van de uitvoering van het deelakkoordwater en de lokale lastenontwikkeling wordt 

jaariijks gerapporteerd. De benchmarks van de drinkwatert>edrijven. de gemeenten en de 

waterschappen worden gecontinueerd en worden driejaarlijks gehouden. 

6.5.3. Heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte 

Waterbeheer is een gezamenlijk domein van Rijk, provincies en gemeenten en waterschappen. De 

Waterwet, die eind 2009 in werking is getreden, legt grotendeels vast hoe dit gebeurt voor het 

waterbeheer. Hoewel de Waterwet veel heeft verbeterd, is het mogelijk verantwoordelijkheden 

scherper toe te delen, beleid en uitvoering zo volledig mogelijk te scheiden volgens het 

tweelagenmodel, het aantal plannen te verminderen, het interbestuuriijk toezicht te vereenvoudigen en 

zo efficiënt mogelijk te voldoen aan Europese verplichtingen. Dit leidt tot minder bestuuriijke drukte en 

minder kosten. 

Slechts één bestuurslaag uit de algemene democratie is verantwoordelijk voor het vaststellen van 

doelen en de daarbij behorende kaders, normen en beleid: de kadersteller. Voor het 

hoofdwatersysfeem (inclusief de primaire waterkeringen en de rijkskanaaldijken) is de kadersteller het 

Rijk, voor het regionale watersysteem (inclusief de regionale waterkeringen) en voor het grondwater is 

dit de provincie. Uitvoerende overheden zijn Rijkswaterstaat voor de rijkswateren en de 

waterschappen voor de regionale wateren. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gehele 

watersysteem, dus voor al het oppervlaktewater en grondwater inclusief de waterkeringen, en maken 

de keuzes die noodzakelijk zijn voor beheer en uitvoering. De kadersteller voor een bepaalde taak 

moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwertcelijk haalt. Dit gebeurt via 

beleidsmonitoring en op doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid 
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rapporteert op afgesproken tijden (vaak eens per jaar) over de voortgang van het afgesproken 

maatregelenpakket. De kadersteller heeft bevoegdheden voor eventuele interventie. 

Het beleid op het gebied van water, ruimte en milieu is nauw verweven. Rijk en provincies streven 

naar plannen waarin het beleid zoveel mogelijk is geïntegreerd. Het Rijk en de provincies stellen geen 

nieuwe afzonderiijke waterplannen meer op. We maken nadere afspraken hoe integratie van plannen 

vormgegeven kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat de correcte implementatie van EU-regelgevtng 

is geborgd. Afstemming vindt plaats met lopende trajecten op het gebied van integratie van milieu-, 

natuur- en klimaatbeleid en het omgevingsrecht zoals verwoord in het regeerakkoord. 

Rijkswaterstaat en de waterschappen maken beheerprogramma's. 

Over de voortgang van de beheerprogramma's van de waterschappen vindt jaariijks overteg plaats 

tussen provincies en waterschappen. Dit biedt de mogelijkheid actuele inzichten te venwerkèn en 

tegelijkertijd provinciaal beleid en de uilvoering door de waterschappen goed op elkaar af te stemmen. 

De huidige goedkeuring van het waterbeheerplan van het waterschap door de provincie vervalt. 

Het Rijk is verantwoordelijk voor het eens in de zes jaar opstellen/actualiseren van 

stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen ten behoeve van de Europese 

kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico's. De beheerprogramma's van Rijkswaterstaat 

en de waterschappen vormen de basis hiervoor. Tevens is het Rijk verantwoordelijk om periodiek te 

rapporteren aan de Europese Commissie over de waterrichtlijnen. Het Rijk gebruikt hiervoor 

t)estaande infonnatie. Het recent gestarte informatiehuis water levert de benodigde gegevens. 

6.5.4. Overhevelen van verantwoordelijkheden 
Op een aantal gebieden hebben de provincies de verantwoordelijkheid voor operationele taken. Het 

uitgangspunt is om deze verantwoordelijkheid over te dragen naar een uitvoerende overheid. 

De provincies hebben de uitvoering van de bestrijding van muskus- en beverratten per 1 januari 2011 

overgedragen aan de waterschappen. De waterschappen dragen hiervoor de kosten. Het 

provinciefonds wordt vanaf 2011 structureel met € 19 miljoen gekort. 

Voor een aantal taken wordt nader onderzocht of het zinvol is deze taken over te dragen en zo ja, 

onder welke voorwaarden. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van doelmatigheid. 

6.5.6. Financiering van de primaire waterkeringen 
Uitgangspunt bij de financiering van de primaire waterkeringen is dat rijkstaken waar mogelijk worden 

gedecentraliseerd. In het regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk zijn taken op het gebied van 

aanleg en vertsetering van primaire keringen die in beheer zijn bij de waterschappen, overdraagt aan 

de waterschappen. Hiermee wordt een perspectief neergezet waarin op den duur de aanleg, 

verbetering, beheer, onderhoud en financiering van de primaire waterkeringen die niet in beheer van 

het Rijk zijn, geheel voor rekening komen van de waterschappen. We zetten in dit bestuursakkoord en 

het deelakkoord, water de stap naar een gemengde verantwoordelijkheid met een 50/50 financiering 
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door Rijk en waterschappen. Daarmee houden we rekening met de onzekerheden in de aard en 

omvang van het (toekomstige) HWBP, de actualisering van nonnering en de wens dat de lokale lasten 

zich gematigd ontwikketen. De aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen in beheer bij het 

Rijk blijven gefinancierd door het Rijk. Het Rijk blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de kaders 

(normen, toetsinstnjmentarium en ontwerpleidraden) voor de primaire waterkeringen en het 

vaststellen van het HWBP. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor verbetering, beheer en 

onderhoud en toetsing van de keringen. De waterschappen plannen de noodzakelijke maatregelen. 

Het Rijk draagt 50% bij aan de kosten van verbetermaatregelen van de bij de waterschappen in 

beheer zijnde primaire waterkeringen, met uitzondering van het reguliere beheer en onderhoud. 

6.5.7. Doelmatigheidswinst in de waterketen 

De waterketen bestaat uit de productie en levering van drinkwater door de drinkwaterbedrijven, het 

inzamelen en afvoeren van gebruikt drinkwater en overtollig regenwater en grondwater door de 

gemeenten en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door de waterschappen. Het beheer 

van de waterketen ligt kwalitatief op een hoog niveau. De doelmatigheid in de waterketen kunnen we 

nog aanzienlijk vergroten door het beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te 

bundelen. Een regionale aanpak, een sterkere focus op kennis en innovatie en verbetering van de 

feitelijke wericprocessen staan hierbij centraal. Kosteneffectievere investeringsbeslissingen en 

systematischer en efficiënter uitvoeren van operationele taken moeten hier tot resultaten leiden. 

De gemeenten en de waterschappen zullen een besparing realiseren in de afvalwaterketen oplopend 

tot € 380 miljoen in 2020 op de jaariijkse kosten. Partners in de afvatwaterketen maken regionaal 

afspraken met de drinkwaterbedrijven over gebruik en t)enutting van hun kennis en ervaring. De 

drinkwaterbedrijven zullen mede op basis van deze afspraken zelf € 70 miljoen besparen op jaariijkse 

kosten in 2020. In 2011 vindt een verkenning plaats van mogelijkheden om de samenwerking verder 

te stimuleren en af te dwingen. Onderdeel hiervan is de voorbereiding van wetgeving, voor hel geval 

de uitvoering van de afspraken in het bestuursakk(x>rd en het deelakkoord water over de waterketen 

onvoldoende resultaat en voortgang heeft. Deze wetgeving wordt uitertijk 1 januari 2013 in procedure 

gebracht, tenzij de resultaten wel tijdig worden bereikt. Dan kan inwerkingtreding van die wetgeving 

achterwege blijven. 

6.5.8. Samenwerking binnen het waterbeheer 

Door werkzaamheden van de verschillende overheidsdiensten slim te combineren kunnen we 

doelmatigheidswinst bereiken. Hierbij wordl uitgegaan van bestaande verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Voor een aantal wericzaamheden worden afspraken gemaakt voor samenwerkings

verbanden. Hel betreft hel opzetten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor hel HWBP, een 

uniformering van de aanpak van de verbetering van regionale waterkeringen, het samenwerken op het 

gebied van crisisbeheersing, het efficiënt meten, verzamelen en ontsluiten van informatie, 

gezamenlijke inkoop, gezamenlijke programma's voor kennis en onderzoek, verstericte samenwerking 

op het gebied van vergunningvertening en handhaving, het heffen en invorderen van belastingen en 

het investeren in menselijk kapitaal. 
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7. Capita selecta 

7.1 Burgerparticipatie 
Het Rijk wil maatschappelijke krachten en burgerinitiatieven beter benutten. De minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarom met de gemeenten in overieg treden over een 

gemeenschappelijke agenda hedendaags burgerschap. De al lopende samenwerking tussen het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG op het tenein van het 

Actieprogramma lokaal bestuur en ln Actie met Burgers zal bij deze agenda worden betrokken. Deze 

programma's richten zich op de versterking van het lokaal bestuur en een grotere betrokkenheid van 

burgers daartrij. 

7.2 . Regionale Historische Centra 
Rijk, IPO en VNG onderschrijven gezamenlijk het belang van de laken die de Regionale Historische 

Centra (RHC's) uitvoeren: namelijk het verwerven, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van 

archieven voor een breed publiek; Het heeft voor Rijk. IPO en VNG een belangrijke meenwaarde dat 

de archieven van verschillende ovemeidslagen in de RHC's goed toegankelijk zijn voor het publiek. 

De samenwerking van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten af geworpen. Er worden verbindingen 

gelegd met collecties van andere culturele instellingen waardoor er een Rijk en gevarieerd aanbod op 

het gebied van (regionale en lokale) geschiedenis mogelijk is geworden. RHC's leveren daarmee een 

belangrijke bijdrage aan een voor een breed publiek toegankelijk cultureel-erfgoed aanbod in elke 

provincie. 

Nieuwe verantwoordelijkheid provincies en financiële consequenties 

De rijksbijdrage aan de 11 RHC's wordt confonn het regeerakkoord met € 5 miljoen gekort. Het Rijk 

zal in de Archiefwet vastleggen dal provincies, net als andere overheden, verantwoordelijk zijn voor 

beheer en toegankelijkheid van de eigen overgedragen provinciale archieven. Zij gaan daartoe per 1 

januari 2012 meebetalen aan de 11 RHC's en - in het geval de provincie Zuid-Holland - het Nationaal 

Archief. De 12 provincies gaan stmctureel € 5 miljoen per jaar bijdragen voor de eigen archieven. 

Nadere uitwericing volgt per RHC. Tevens zal nog gesproken worden over de investering en 

bijbehorende financiering in gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen voor het Nationaal Archief en 

de RHC's. Er wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen op het gebied van e-overheid. 

Deelname aan de gemeenschappelijke regelingen 

• Het Rijk blijft deelnemen aan de bestaande gemeenschappelijke regelingen die de basis zijn van 

de RHC's. 

• Provincies zijn vrij om toe te treden tot de bestaande gemeenschappelijke regelingen m.b.t. de 

RHC's, dan wel hun bijdrage te leveren in de vorni van een bekostigingsrelatie met het RHC. 

Provincies zetten de uih/oering van de archiefzorg voort bij de RHC's en -in het geval van de 

provincie Zuid-Holland- het Nationaal Archief Na een periode van 4 jaar zullen de effecten van 

de samenwertcing in de RHC door Rijk, IPO en VNG gezamenlijk en door samenwericende 
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partijen per RHC worden geëvalueerd. Wanneer in de loop der tijd efficlencyvoordelen optreden 

op het archiefbeheer voor de provincies, wordt dit efficiencyvoordeel niet gekort door het Rijk. 

• Een groot aantal gemeenten neemt nog geen deel aan de RHC's en/of heeft zelf geen 

archiefdienst. De VNG zal deze gemeenten attenderen op de mogelijkheden om toe te treden, en 

op de voordelen die door schaalvergroting zijn te behalen op het gebied van de kwaliteit van het 

archiefbeheer en de bedrijfsvoering. 

Verdere proces 

De bestaande VNG-lPO-Rijk stuurgroep RHC's bereidt vóór 1 juli 2011 besluitvorming voor over: 

• de hoogte van de rijks- en provinciale bijdrage per RHC (voor de huisvesting in rijksgebouwen 

wordt een bijzonder regime -conform de huidige afspraken met de gemeenten- afgesproken); 

• (terugdringen van de) huisvestingskosten RHC's; 

• afspraken over publieksactiviteiten en digitalisering papieren archieven. 

7.3 Friese taal en cultuur 
In het bestuursakkoord Rijk-provincies 2008-2011 is afgesproken een stuurgroep in te stellen met de 

taak concrete voorstellen te doen om rijkstaken en -bevoegdheden op het terrein van de Friese taal 

zoveel mogelijk te decentraliseren naar de provincie Fryslên. Deze stuurgroep-Hoekstra heeft zich 

beperkt tot de positie van het Fries in het onderwijs en de mogelijkheden voor decentralisatie op dat 

terrein. Het rapport van de stuurgroep is op 3 maart 2011 aangeboden aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 

college van gedeputeerde staten van de provincie FryslSn. 

In het kader van de in het bestuursakkoord Rijk-provincies 2008-2011 geformuleerde voomemens 

maken het Rijk en de provincie FryslSn uiteriijk 31 december 2011 afspraken over decentralisatie van 

Rijk naar provincie over de overige terreinen van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur. Deze 

decentralisatie spoort met het kabinetsvoornemen om bestuuriijke drukte te vermijden. In elk geval 

worden afspraken gemaakt over het vastleggen van de regionale verantwoordelijkheid van de 

provincie Fryslên voor het in stand houden van een basisinfrastructuur voor de Friese taal en cultuur 

in Fryslên. HiertDij wordt de herziening van het culturele stelsel, zoals aangekondigd in de brief van de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer op 6 december 2010, 

betrokken. De regionale omroep in de provincie Fryslan heeft een bijzondere positie als het gaat om 

het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van de Friese laai en cultuur. Met dat gegeven moet in 

bovengenoemde bestuuriijke afspraken nadrukkelijk rekening gehouden worden, 

ln het regeerakkoord is afgesproken dat in een Taalwet de gelijke rechten van de Nederiandse en de 

Friese taal binnen de provincie Fryslên moeten worden gewaarborgd. Deze zullen met name van 

toepassing zijn op de positie van het Fries in het bestuuriijk verkeer en in het rechtsvericeer. Bezien 

wordt op welke terreinen er nog nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen Rijk en provincie. 
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7.4 Economische verduurzaming, energie en klimaat 
Het Rijk heeft doelstellingen geformuleerd voor economische innovatie inclusief verduurzamingen 

energie. Het Rijk zet ook in op het behalen van de EU-klimaatdoelstellingen. Provindes en gemeenten 

werken met eigen programma's aan dezelfde doelen. Waterschappen zetten zich ook in voor energie 

en klimaatdoelen. 

IPO, VNG en UvW hebben alle afzonderiijk afspraken met het Rijk gemaakt over klimaat en energie 

waarvan de laatste op 31 december 2011 aflopen. 

Overheden wericen alle vanuil hun eigen ambities en mogeUjkheden verder aan energiebesparing,.en 

vergroting van (het aandeel) duurzame energieproductie. Provincies en gemeenten passen hiervoor 

de ruimtelijke voorwaarden aan en stimuleren de economische aanpassing en innovatie. 

Waterschappen gaan zelf meer duurzame energie opwekken. 

In de tweede helft van 2011 zullen Rijk en koepels vericennen welke initiatieven zij nemen om eikaars 

ambities en inspanningen door afstemming en samenwerking te versterken. Zij wericen daarbij samen 

om de aanzet van de Green Deal te versterken en stappen te zetten naar een sysleemverandering 

gericht op duurzaamheid en economische groei bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de nieuwe 

SDE Plus regeling. Het Rijk spant zich in om bepericende regelgeving waar mogelijk weg te nemen. 

7.5 Huisvesting Statushouders 
ln 2011 lopen de gemeenten de achterstanden voor het huisvesten van asielvergunninghouders 

(zogenaamde statushouders) in. Tegelijkertijd worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

gemeenten de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze statushouders, conform de 

Huisvestingswet, uiteriijk 3 maanden na vergunningverlening, in de praktijk gaan dragen. Deze 

afspraken worden in de eerste helft van 2011 tussen Rijk, VNG en IPO gemaakt. 

7.6 Zorg 
Hulpmiddelen 

Het Rijk heeft, in overeenstemming met de VNG, besloten alle hulpmiddelen rondom het thema 

"zelfredzaamheid in en om de woning", in lijn met het CVZ-rapport "heroriëntatie hulpmiddelen" uit 

2009, onder de werkingssfeer van de Wmo te brengen. Hulpmiddelen die zich richten op het 

compenseren van een specifieke aandoening behoren tot het domein van de Zorgverzekeringswet 

(Zvw). Over het moment waarop en de financiële voonwaarden waaronder dit overgaat, vindt zo 

spoedig mogelijk -doch vóór de zomer- overieg plaats. 

Preventie 

Rijk en VNG spreken af om te bevorderen dal onnodig gebruik van zwaardere zorg wordt 

tegengegaan. Onderzocht wordt hoe averechts wericende prikkels kunnen worden vervangen door 

stimulerende prikkels. In dat licht zal nader worden gekeken naar verbeteringen in de verbinding 

tussen de Wmo en de AWBZ en die tussen de Wmo en de Zvw c.q. de eerstelijnszorg. 
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Aanbesteding Begeleiding 

Gemeenten dienen -als gevolg van Europese regelgeving- de begeleiding, indien ze besluiten deze 

door derden te laten uih/oeren. Europees aan le besteden (2B-dienst). De VNG is van mening dat 

verplicht Europees aanbesteden de effectieve uitvoering van de begeleiding aanmerkelijk zal 

bemoeilijken. Volgens het Rijk hoeft daar geen sprake van te zijn indien een en ander goed wordt 

uitgevoerd. Rijk en VNG zullen afspraken maken om gemeenten en aanbieders te informeren over 

een adequate wijze van aanbesteden. 

Vermogenstoets in de Wmo 

Rijk en VNG spreken af zo spoedig mogelijk te onderzoeken of in de Wmo een vermogenstoets kan 

worden ingevoerd en of de wettetijke bepaling die rolstoelen uitsluit van een eigen bijdrage 

kan worden geschrapt. 

Bescherming en ondersteuning van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties 

Rijk en VNG spreken af om in deze kabinetsperiode de positie van slachtoffers van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties ongeacht leeftijd of sekse te verbeteren. Het gaat daarbij om het verbeteren 

van de beschenming en de ondersteuning binnen de Wmo. In dat kader zal er één totaalafspraak 

worden gemaakt voor het uitvoeren van maatregelen uit het regeerakkoord, adviezen van commissie 

"Stelsel vrouwenopvang", het wettelijk regelen van meldpunt huiselijk geweld, de relatie met het 

Advies- en Meldpunt Kindenmishandeling en Wet tijdelijk huisverbod en de daartoe beschikbare extra 

middelen. 

Scheiden van wonen en zorg 

Rijk en VNG brengen de gevolgen van het rijksvoomemen om het scheiden van wonen en zorg verder 

door te zetten voor de Wmo in kaart en komen tot overeenstemming over de wijze waarop het 

scheiden van wonen en zorg concreet wordt aangepakt en over de compensatie van gemeenten voor 

eventuele (financiële) gevolgen. 

7.7 Elektronische overheid 

Rijk en mede-overheden willen de kwaliteit van dienstveriening aan burgers, bedrijven en instellingen 

handhaven en waar mogelijk verbeteren. Ook in deze tijd waar de overheidsfinanciën onder druk 

staan. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Dit leidt tol een compacte overheid: 

die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit 

kunnen voeren van de decentralisaties. 

Overeengekomen is om in het veriengde van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) een 

ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeenten in te richten (2011 tm 2014). 

Gemeenten zijn zelf veranhvoordelijk voor de implementatie en worden hierbij vanuit de eigen 

behoefte gefaciliteerd. Rijk en gemeenten zulten voor de zomer 2011 nadere afspraken maken over 

de inrichting en financiering van dit programma. Uitgangspunt bij de afspraken is dat de kosten door 
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het Rijk worden voorgefinancierd middels een kasschuif in het gemeentefonds. Deze kasschuif vindt 

plaats volgens onderstaand kasritme: • 

1 2011 2012 2013 2014 2015 1 
1 Nationaal Uitvoeringsprogramma (GF) 27,5 1 31.5 31,5 31,5 1 -122 

Op deze manier komen de kosten pas ten lasle van gemeenten op hel moment dat de baten zich 

realiseren. Het ondersteuningsprogramma bevat een generieke deel (toepasbaar voor alle 

gemeenten). Deze wordt door gemeenten en Rijk bekostigd. De opzet van hel 

ondersleuningsprogramma is niel vrijblijvend maar wordt gekoppeld aan resultaatverplichtingen. De 

monitoring van de voortgang zal binnen het programma zodanig ingericht worden dat dit zo min 

mogelijk administratieve lasten voor gemeenten oplevert en anderzijds voldoende zekerheid biedt in 

de voortgang en de risicxj's daarbij. Dit programma wordt na instemming door de Bestuuriijke 

Regiegroep dienstverlening en e-overheid ondergebracht binnen de bestaande en in 2010 herijkte 

governancestructuur op de e-overheid'. 

7.8 Leerlingenvervoer, 
Gemeenten hebben inzake hel leeriingenvervoer nu alleen een uitvoerende taak en daannee weinig 

invloed op de spreiding van vooral het speciaal onderwijs. Vanuit het streven van het Rijk naar 

heldere verantwoordelijkheidsverdeling zullen Rijk en gemeenten een onderzoek starten naar de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het leeriingenvervoer. 

7.9 Onderwijshuisvesting 
Het Rijk start een verkenning naar de wenselijkheid om de verantwoordelijkheid voor het 

buitenonderhoud voor scholen in het primair onderwijs over te hevelen van gemeenten naar 

schoolbesturen. Over de opzei en uitvoering van dit onderzoek maken Rijk en VNG nadere 

afspraken. 

® Besluit tot de voorlopige instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-Overtieid, 
van de Programmaraad e-Overtieid v«»r Burgers en de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (Instellingstiesluit Sturing 
e-Overtield). 
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8. Slotbepalingen 

Een krachtige, kleine en dienstverienende overheid; een overheid die zich tol haar kemtaken beperkt 

en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Dat is waar Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen voor staan. Met de afspraken in dit bestuursakkoord wordt in dal 

verband ook een belangrijke en betekenisvolle slap gezet. Een goede uitvoering en verdere invulling 

van deze afspraken brengen een compacte overheid dichterbij. Een overheid waar niet meer dan hwee 

bestuurslagen bij een onderwerp betrokken zijn en die slagvaardig optreedt. 

De afspraken in dit akkoord gelden tussen het Rijk, het IPO, de VNG en UvW, maar om het effect van 

de afspraken te vergroten, is het van belang de werking te verbreden. Afgesproken wordt dan ook dat 

het Rijk, waar nodig, het pariement vraagt met de afspraken uil het akkoord in te stemmen. De 

koepels streven naar een akkoord van de individuele gemeenten, provincies en waterschappen. 

Het is cruciaal dat op een goede wijze invulling wordt gegeven-aan de in dit akkoord gemaakte 

afspraken. Partijen spreken daarom af jaariijks een gezamenlijke monitor op le leveren, zodat op de 

realisatie van de afspraken gestuurd kan worden. Hierover worden in het eerstvolgende 

overhedenoverieg afspraken gemaakt. In lijn met dit akkoord wordt de monitor zo beperict mogelijk 

gehouden om de lastendruk niet onnodig te vergroten. 

Wanneer de stand van zaken daartoe aanleiding geeft, wordt het overhedenoverieg gebruikt om de 

voortgang le bespreken. Het overhedenoverieg zal twee maal per jaar plaatsvinden, één keer in het 

voorjaar en één keer in het najaar. De minister-president zal het overieg voorzitten. De overige (vaste) 

deelnemers vanuil het Rijk zijn de vice-minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën. Vanuit de VNG, IPO en UvW zullen de 

voorzitters aan het overieg deelnemen. 

De afspraken in hoofdstuk 6 geven de hoofdlijnen voor de verdere uitwerking van de verschillende 

decentralisaties. Partijen achten zich aan de afspraken gebonden en zijn van oordeel dat de 

afspraken en bijbehorende verantwoordelijkheden uitvoerbaar zijn door Rijk, provincies, gemeenten 

en waterschappen. 

Indien er gedurende het wetstraject wijzigingen worden aangebracht die de doelen achter en/of de 

uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen, volgt nader overieg over de 

decentralisatieafspraken tussen Rijk en de betrokken koepel(s). Voor de volledigheid wordt hier 

opgemerkt dat art. 2 Financiële verhoudingswet ook geldt voor amendementen. 

Indien een onvoorziene cumulatie van maatregelen uit het bestuursakkoord een specifieke groep 

onbedoeld onevenredig treft treden betrokken overheden met elkaar in overieg. 
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De afspraken in dit akkoord gelden voor de periode tot en met 2015. Uitzondering hierop zijn de 
afspraken rond jeugdzorg, waarvan de laatste overhevelingen pas in 2016 zullen plaatsvinden. 
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De minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 

De staatssecretaris van Financiën, 

F.H.H. Weekers 

De voorzitter van het Interprovinciaal 

Overieg, 

J. Franssen 

De voorzitter van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten 

mevr. A. Jorritsma 

De voorzitter van de Unie van Waterschappen, De minister van Infrastructuur en Milieu, 

P.C.G. Glas mevr. M.H. Schultz van Haegen 
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De staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Wericgelegenheid, 

P. de Krom 

De staatssecretaris van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport, 

mevr. M^L.^yveld hu ijzen van Zanten 

De staatssecretaris van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie, 

De staatssecretaris van Infrastructuur 

en Milieu, 

H. Bleker J. J. Atsma 

De staatssecre] Veiligheid en Justitie, 
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Bijlage bIJ paragraaf 5.7: afspraken Bofv IS september 2010 

Oeelwaamemrnc) iv3-kwartaa)/Bpportades gemeenten 

Informatie voor derden (Iv3} is de financiële informatie die provincies, gemeenten en waterschappen verstrekken aan het CBS 

en aan de Tinancièle toezichthouder. Naast de begroting en definitieve jaarcijfers leveren provindes, gemeenten en 

waterschappen vier maal per jaar tussentijdse kwartaalcijfers aan. ln het Bofv van 2009 is afgesproken onderzoek te doen of 

voor deze tussentijdse kwartaalcijfers Kan worden overgestapt op een deelwaameming bij gemeenten, zodat de administratieve 

InterlKStuurlijke lasten kunnen worden verminderd en de kvtraliteit van de gegeverfs verbeterd kan worden. Uit onderzoek van 

het CBS is gebleken dat een deelwaameming voor deze kwartaalrapportages onder bepaalde voonvaarden mogelijk is. 

Partijen komen overeen om een deelwaarneming voor de Iv3 informatie in te voeren. Deze ziet er als volgt uit: 

1. Indien gedurende twee achtereenvolgende kwartalen 95% van de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners de Iv3-

kwartaalrapportages tijdig en met voldoende kwaliteit aanleveren, kan overgegaan worden op de deelwaameming. De 

kwaliteitseisen (zie punt 3) zijn strikter dan de huidige toetsen in vertiand met nieuwe Europese eisen (nieuwe wet per 

medio 2011). Het sanctiebeleid (tot en met opschorting van de bevoorschotting van de algemene uilkering) is tot hot 

moment van invoering nog niet van kracht op de aanvullende kwaliteitseisen, maar wel op de huidige, reguliere toetsen. Het 

direct invoeren van de deelwaameming Is niet mogelijk, omdat de huidige kwaliteit niet voldoeruie is om te extrapoleren en 

daarmee komt onder andere een juiste bepaling van het EMU-saldo in gevaar. Vanaf hel derde kvirartaal 2010 zal begonnen 

worden met het tiepalen van de tijdigheid en kwaliteit op basis van de nieuwe kwaliteitseisen. 

2. De deelwaameming betreft gemeenten met meer dan 20.000 Inwoners. Gemeenten met minder dan 20.000 Itiwoners 

hoeven dan geen kwartaalrapportages aan te leveren; dit staat gelijk aan ongeveer 40% van alle gemeenten. Tol het 

moment van invoeren van de deelwaameming geldt voor gemeenten tot 20.000 inwoners de aanlevering van de 

kwartaalrapportages met bijbehorende reguliere toetseneisen inclusief maatregelenbeleid. Voor atle gemeenten blijft het 

voorschrift van aanlevering van de jaarlijkse lv3-rapportages (begroting en jaarrekening) staan. 

3. Er vmrden vier nieuwe toetsen ingevoerd voor het bepalen van de kwaliteit van de Iv3 informatie. De kwaliteitseisen bestaan 

dan uit boekhoudkundige consistentie van de InloimaVie en confoimitBit aan de BBV vc»rschrif1en (zie bijlage 1 voor een 

overzicht). Vier nieuwe toetsen op het onderscheid tussen aan- en verkopen van investeringsgoederen en 

verbmiksgoederen komen te vervallen. Dit is een tegemoetkoming door het CBS aan gemeenten ten opzichte van het 

voorstel van het Bofv ult het vooijaar. De nieuwe toetsen op de volledigheid van de Iv3 informatie komen te vervallen indien 

herziene tsegrotingen aangeleverd worden (zie onderstaand punt 4). 

4. Gemeenten die in de waarneming van het CBS zitten moeten elk kwartaal in aanvulling op de Iv3 infomiatie -Indien van 

toepassing- de hietziene begroting aanleveren. Het CBS 'vertaalt' deze gegevens naar de Europees te verstrekken 

informatie. 

5. Indien de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners als collectief in staat zijn om nog betere kwaliteit te leveren dan is er 

een mogelijkheid dat de deelwaameming verder verkleind kan worden. Het CBS zal onderzoek doen naar de voorwaarden 

waaronder dit kan. Het CBS en hel ministerie van financiën zien aldus op termijn mogelijkheden voor een kleinere 

deelwaameming, maar op dit moment is dit niel haalbaar omdat bij een kleinere declvraameming de kwaliteit van de 

ramingen onvoldoende is om Europa te voorzien van kwalitatief voldoende informatie. Indien Europa kwalitatief 

onvoldoende informatie krijgt, dan kan Europa extra controles gaan uitvoeren. 

6. De aangescherpte kwaliteitseisen (nieuwe toetsen en de levering van tiegrotingsgegevens) staan los van de 

deelwaamerning. maar komen voort uit de wetswijziging (zie punt 1) die per medio 2011 van kracht wordt. Indien de 

gemeenten op dat moment nog niet voldoen aan het eerste punt, dan gelden de extra eisen voor alle gemeenten. Vanaf dat 

moment maken deze eisen ook onderdeel uit van het maatregelenbeleid. 

Overzicht toetsen 
In onderstaande tabel staat het overzicht van de toetsen waarmee de kwaliteit van een Iv3-levering bepaald wordt. Deze 
toetsen gelden indien het CBS elk kvranaal eveneens de herziene begroting onWangt van gemeenten. 
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Toets Soort toets Korte beschrijving '* Bestaand / 

nieuw 

T1V EMU-saldi BoekfKKJdkundige 

consistentie 

Het EMU-saldo niet-rinarxveel en financieel is 

gelijk. 

Bestaand 

T12. Balansmutalies Boekhoudkundige 

consistentie 

Balansmutalies komen overeen met de 

veranderingen van de balansstanden. 

Beslaand 

T l 3. tnteme 

ven'ekeningen 

Boekhoudkundige 

consistentie 

Oe inteme verrekeningen zijn sluitend. Bestaand 

T31. Begrotings-categorie BBV voorschriften Categorie 0.0 is niet gevuld. Bestaand 

T32. Balansmutaties op 

cat. 5 

BBV voorschriften Financiële balansmutaties zijn alleen geboekt 

op categorie 5 en categorie 6.3. 

Bestaand 

T33. Gaen cat. 5 op 

functies. 

BBV voorschriften Categorie 5.x (met uitzondering van categorie 

5.7) mag niet voori<omen op de functies. 

Nieuw 

T34. Afvalstoffen BBV voorschriften De baten op functie 725 (reinigingsrecht en 

afvalstoffenheffing) zijn alleen geboekt op 

categorie 3.4. 

Nieuw 

T35. Rioolheffing BBV voorschriften De baten op rioolhefTingsfuncties zijn alleen op 

de categorieën 4.0.1,4.0.2 en 6.0 geboekt. 

Nieuw 

T36. OZB BBV voorschriften De baten op de OZB-functies zijn alleen 

getxiekt op categorie 4.0.1. 

Nieuw 

Een uitgebreide beschrijving van de afzonderiijke toetsen is te virnJen op de website www.cbs.nl/kreco in het document: 

20100223memokwaliteitstoetsenlv32010. pdf 

" Bestaand betekent dat deze toets sinds het eerste kwartaal 2010 wordt toegepast in het maatregelei*eleid. Nieuw betekent 

dat deze toets vanaf de Invoering van de deelwaameming (of uitertijk medio 2011) wordt toegevoegd aan de toetsen voor hel 

maatregelenbeleid. 
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Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapunt 3c 

I n t e,r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Paraaf secretaris : 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

Onderwerp 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070) 888 1222 
1 (nazending) 

IPO-reactie Rijksbegroting 2012 

Voorstel 

Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de IPO-reactie op de Rijksbegroting 
2012 en de mondelinge toelichting erop van de voorzitter. 

Toelichtinq 

Tijdens Prinsjesdag, op 20 september 
2011, presenteert het kabinet de 
Rijksbegroting 2012. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is besloten af te zien 
van een embargoregeling. De stukken 
worden derhalve op vrijdag 16 
september 2011 via 
www.riiksbearotinq.nl gepubliceerd. 

Zoals gebruikelijk stelt het IPO-
secretariaat, in overleg met het IPO-
bestuur, een reactie op de Rijksbegroting 
op. De reactie wordt, na het uitspreken 
van de Troonrede op Prinsjesdag, 
gepubliceerd en gestuurd aan u, het 
bestuur, de colleges van GS en de leden 

van Provinciale Staten. Indien de 
begrotingsstukken daartoe aanleiding 
geven, wordt op vrijdag 16 september 
2011, in overleg met de voorzitter, al 
een eerste reactie op hoofdlijnen 
gepubliceerd. Uiteraard wordt deze 
eventuele reactie ook naar u gestuurd. 

U wordt voorgesteld om kennis te nemen 
van en van gedachten te wisselen over 
de (op 20 september te versturen) IPO-
reactie op de Rijksbegroting 2012. 
Tijdens de vergadering verzorgt de 
voorzitter een mondelinge toelichting op 
de IPO-reactie. 

Biilaqe 

IPO-reactie Rijksbegroting 2012 (wordt op 20 september 2011 toegestuurd) 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapunt 3d 

Paraaf secretaris 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

Onderwerp 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070) 888 12 22 
2 

Transitie IPO 

Voorstel 

Kennis nemen van en van gedachten wisselen over de nadere mondelinge toelichting van 
de voorzitter van het IPO over de stand van zaken van de transitie van het IPO sinds 9 
december 2011 en de uitkomsten van de werkconferentie van het bestuur op 15 en 16 
september 2011. 

Toelichtinq 

Wat vooraf ging 
In de Meerjarenagenda van het IPO voor 
de afgelopen bestuursperiode (2007-
2011) was de doelstelling opgenonnen 
om een evaluatie van het IPO uit te voe
ren. Deze evaluatie is uitgevoerd door de 
onafhankelijk commissie-'Evaluatie IPO' 
die onder voorzitterschap van Henry 
Meijdam stond. Een delegatie van de 
Algemene Vergadering in oude samen
stelling heeft op 27 september 2010 ge
sproken met de commissie-Meijdam. 
Tijdens de Algemene Vergadering van 9 
december 2010 zijn de leden van de Al
gemene Vergadering vertrouwelijk geïn
formeerd over de uitkomsten van de 
commissie. 

Op grond van de uitkomsten van de 
commissie-Meijdam is door het bestuur 
en de colleges van GS unaniem gecon
cludeerd dat er behoefte is aan een sterk 
en stevig IPO, maar dat het IPO in huidi
ge vorm, mede gelet op de veranderen
de politiek-bestuuriijke omstandigheden, 
daarbij niet (meer) voldoet. Het bestuur 
heeft daartoe de commissie-Transitie 
IPO' ingesteld onder voorzitterschap van 
de heer drs. W.J. Deetman. De leden van 
de Algemene Vergadering en de leden 
van Provinciale Staten zijn hierover per 
brief van 3 februari 2011 geïnformeerd 
(b i j lage 1) . Opdracht aan de commissie 
was het formuleren van een advies aan 
het bestuur over de transitie van het IPO 

op grond van de uitkomsten van de eva
luatie. 

Het nieuw samengestelde bestuur (n.a.v. 
de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 
en de nieuw gevormde colleges) heeft 
het advies van de commissie-Deetman 
op 9 juni j l . besproken. Op grond van 
deze bespreking heeft het bestuur, in 
samenspraak met de colleges van GS, 
een aantal uitgangspunten vastgesteld 
die de basis vormen voor de transitie 
van het IPO. 

Tevens is in de vergadering van het be
stuur op 23 juni jl. de heer J.W. Remkes 
voorgedragen als voorzitter van het 
nieuwe bestuur. De heer Remkes is de 
opvolger van de heer J. Franssen had 
aangegeven geen nieuwe termijn te am
biëren. In de periode vanaf mei tot de 
voordracht van de heer Remkes heeft de 
vicevoorzitter van het bestuur, de heer 
Rietkerk, het voorzitterschap waargeno
men. Tevens is in deze vergadering de 
datum voor de verdaagde Algemene 
Vergadering vastgesteld. De datum is 
bepaald mede vanwege de noodzakelijke 
betrokkenheid van de AV bij de transitie 
van het IPO. U bent over de voordracht 
van de heer Remkes en de datum van de 
verdaagde Algemene Vergadering op 24 
juni jl. per brief geïnformeerd (bijiage 
2). 



2 -

Werlcconferentie IPO-bestuur 
Tijdens de werkconferentie van het be
stuur op 15 en 16 september 2011 wordt 
de uitwerking van de transitie bespro
ken. Het uitgangspunt daarbij is om de 
bestuurlijke en ambtelijke adviesstruc
tuur te beperken, meer focus aan te 
brengen in de inhoudelijke agenda ('de 
smalle doch betekenisvolle agenda') van 
het IPO en kosten te besparen. Het IPO-
bestuur heeft reeds in 2010 onder goed
keuring van de AV besloten tot een be
zuiniging van 15% op de begroting be
zuinigd. Deze bezuiniging is reeds ver
werkt in de begroting voor 2011. Het 
bestuur heeft afgesproken dat daarbo
venop nog een extra bezuiniging komt in 
de komende bestuursperiode. Het be
stuur heeft daarbij afgesproken dat de 
bezuiniging samenhangt met de besluit
vorming over de structuur en agenda 
van het IPO. Op grond hiervan wordt ook 
de IPO-organisatie aangepast en is dui
delijk tot welke bezuinigingen dit taak
stellend kan leiden. 

Be t rokkenhe id AV / PS 
Op grond van de uitkomsten van deze 
werkconferentie wordt de AV en daar
mee de leden van Provinciale Staten b;j 
de transitie betrokken. Daarbij ontvan
gen de leden van AV en Provinciale Sta
ten in de dagen na afloop van de werk
conferentie van het bestuur een brief 
met informatie over de procedurele gang 
van zaken van de transitie. Tevens zult u 
als leden van de AV, en ter voorbereiding 
op deze Algemene Vergadering, nader 
per brief worden geïnformeerd over de 
besluitvorming van het bestuur over de 
transitie. Daartoe ontvangt u ook tijdens 
de vergadering een mondelinge toelich
ting van de voorzitter. U wordt voorge
steld om kennis te nemen van deze 
mondelinge toelichting en op grond hier
van nader van gedachten te wisselen 
over de transitie van het IPO in het al
gemeen en de toekomst van de Algeme
ne Vergadering in het bijzonder. 
Na afloop van de Algemene Vergadering 
worden de leden van Provinciale Staten 

inhoudelijke geïnformeerd over de tran
sitie van het IPO en de uitkomsten van 
de Algemene Vergadering. 

Toekomst Aigemene Vergadering 
De Algemene Vergadering in oude sa
menstelling had grote vraagtekens bij de 
roll van de Algemene Vergadering als 
middel om de leden van Provinciale Sta
ten aan het IPO te verbinden. In de 
praktijk was de constatering dat de AV 
niet veel verder reikte dan de leden van 
de AV. Uit de gespreksronde die de 
commissie-Meijdam met de colleges van 
GS voerde, kwam hetzelfde beeld naar 
voren. In het licht hiervan spreekt het 
bestuur tijdens de werkconferentie ook 
nadrukkelijk over de relatie tussen het 
IPO en de leden van Provinciale Staten 
en de rol van de AV hierbij. Tevens 
wordt gesproken over de vraag welke rol 
het IPO precies heeft bij de informatie
voorziening aan leden van Provinciale 
Staten en welke verwachtingen daarom
trent bij leden van Provinciale Staten 
bestaan. 
Het bestuur wil hierover graag met de 
Algemene Vergadering van gedachten 
wisselen. 

Ten slotte inzake de planning voor de 
komende periode het volgende. Op basis 
van de besluitvorming van het bestuur 
over de 'smalle doch betekenisvolle 
agenda' wordt de IPO-meerjarenagenda 
2012-2015 en meerjarenbegroting 2012-
2015 opgesteld. Deze wordt medio no
vember door het bestuur vastgesteld 
waarna deze, conform afspraak, ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan uw 
Algemene Vergadering van 8 december 
2011. De Meerjarenagenda geeft inzicht 
in wat het IPO de komende bestuurspe
riode wel (en niet) doet en geeft aan op 
welke concrete doelstellingen het IPO in 
2015 kan worden afgerekend. Op grond 
van de Meerjarenagenda worden de IPO-
Jaarplannen en jaarbegrotingen opge
steld. 

Billaqen 

1. Brief inzake Transit ie IPO' aan de leden van de Algemene Vergadering van het IPO en 
de leden van Provinciale Staten, 3 februari 2011; en 

2. Brief inzake 'Voordracht voorzitter IPO/datum verdaagde Algemene Vergadering' aan 
de leden van de Algemene Vergadering, 24 juni 2011. 



Vergadering van de algemene vergadering vereniging IPO op 29 september 2011 
agendapunt 3d, bijlage 1 

Muzenstraat 01 

Poslbus 16107 

2500 BC DenHaag 

le le laon(070)8881212 

lax (070) 888 12 80 

www.ïpo.nl 

Aan: 
de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de 
vereniging IPG; 
de leden van Provinciale Staten in de onderscheiden provincies, 
(d.t.v. de Statengriffiers) 

In afschrift aan: 
de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPG; 
de college van Gedeputeerde Staten, 
(d.t.v. de IPO-contactfunctionarissen) 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 
BV 04416/2011 

datum 
3 februari 2011 

onderwerp 
Transitie IPG 

Geachte mevrouw, geachte heer. 

Op 5 jul i 2010 bent u vla een brief géinformeerd over het plan van aanpak van de evaluatie van 
het IPG als uitwerking van de doelstelling van het IPO-Jaarplan 2010. De externe commissie 
'Evaluatie IPO' bestaande uit Henrv Meijdam (voorzitter VROM-Raad en voormalig gedeputeerde), 
Theo Toonen (decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft), Lambert 
Verheijen (Dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas en voormalig gedeputeerde) en Berend-Jan 
van Voorst tot Voorst (voormalig gouverneur van Umburg) heefl in de periode september tot en 
met november 2010 gesprekken gevoerd met de colleges van Gedeputeerde Staten, de directie 
van het IPG en delegaties van de Algemene Vergadering, BGAG-voorzitters en IPQ-medewerkers. 
Leden van Provindale Staten zijn In de gelegenheid gesteld om hun inbreng via de leden van de 
Algemene Vergadering dan wel het college van GS van de eigen provincie te leveren. De 
uitkomsten van deze gesprekken zijn in december 2010 besproken in het bestuur en de Algemene 
Vergadering van het IPG alsmede de colleges van Gedeputeerde Staten. 

Van evaluatie naar transit ie van het I P O 
Gp grond van de bespreking van de evaluatie heefl het IPG-bestuur, in nauw overieg met de 
colleges van GS, in de vergadering van 25 januari j l . besloten tot het Instellen van een commissie 
Transit ie IPG' die op grond van de uitkomsten van de evaluatie van het IPG vorm moet geven aan 
het IPG Nieuwe Sti j l waardoor het nieuwe IPO-bestuur, dat aantreedt naar aanleiding van de 
nieuwe samenstelling van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op grond van de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart: 2011 , een vliegende start kan maken. Inzet daarbij is onder meer 
om de kerntaken van het IPO scherper definiëren en de contacten tussen het IPG en de provincies, 
zowel ambteli jk als bestuurlijk, te intensiveren. Dit mede in relatie tot het feit dat de 
maatschappelijke en politieke context waarbinnen het IPO opereert, de afgelopen jaren flink 
veranderd is. Niet alleen door de gewijzigde positionering en takenpakket van de provincies 
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(conform o.a. het advies van de commissie-Lodders in 2008, het bestuursakkoord rijk-provincies 
2008-2011 en het document 'Profiel Provincies' in 2010), maar ook de wijzigingen op het nationale 
en Europese politiek-bestuuriijke omgeving (o.a. de samenvoeging van ministeries). 

Samenstelling transitiecommissie en begeleidingscommissie 
De transitiecommissie bestaat uit de volgende leden: drs. W.J. Deetman (onafhankelijk voorzitter, 
lid Raad van State), prof. dr. Mirko Noordegraaf en drs. G.K. Pikker (onafhankelijk deskundigen, 
Universiteit Utrecht), drs. M.J. van den berg (cdK Groningen), J.W. Remkes (cdK Noord-Holland), 
prof. dr. W.B.J.H. van de Donk (cdK Noord-Brabant), Th. H, C. Peters (gedeputeerde Gelderiand), 
W.M. de Jong (gedeputeerde Utrecht), N.M.J.G. Lebens (gedeputeerde Umburg), drs. A.J. van den 
Berg (provinciesecretaris Fryslan) en mr. drs. T. van der Wal (provinciesecretaris Flevoland). 
Tevens heeft het IPG-bestuur een bestuuriijk-ambtelijke begeleidingscommissie ingesteld die 
fungeert als klankbord voor de transitiecommissie en proces en tijdpad bewaakt. De 
begeleidingscommissie bestaat uit: drs. H. yan Waveren (voorzitter, gedeputeerde Zeeland en 
vicevoorzitter IPO-bestuur), mr. F.D. van Heijningen (gedeputeerde Zuld-Holland en lid IPO-
bestuur), mevrouw drs. T. Klip-Martin (gedeputeerde Drenthe en lid IPO-bestuur), mr. H.A. 
Timmerman MBA (provinciesecretaris Overijssel en voorzitter Kring van Provinciesecretarissen) en 
drs. G. Beukema (algemeen directeur IPG). De werkzaamheden van de transitiecommissie dienen 
afgerond te zijn voor de startconferentie van het nieuwe bestuur die voorzien is voor 26 mei 2011. 
Uiteraard wordt u, indien daartoe aanleiding is, tussentijds op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken van de transitie van het IPG. 

Ik hoop u hiermee; voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen 
hebben rlarykunt/i/zich wef«tefi tot Ferdi de Lange (070 888 12 22 of fdlangeipUpp.nl). 

drs. \ j y^ r \ Waveren 
litter begeleidingscommissie Transitie IPO' 
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Aan de (plaatsvervangende) leden van de 
Algemene Vergadering van de verenging IPG 

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

vereniging IPO. 
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uw brief van uwkenmerk ons kenmerk datum 
AV 04721/2011 24 juni 2011 

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

Geachte mevrouw, geachte heer. 

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

Voordracht voorzitter IPO 
Het bestuur heeft , conform artikel 10, lid 2 van de statuten van de vereniging IPG, de heer J.W. 
Remkes (Commissaris van de Koningin in Noord-Holland) voorgedragen als voorzitter van het IPG. 
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 t i 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 jL 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 
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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 IPG voor deze vergadering geagendeerd. Zoals gemeld in de brief aan u van 27 mei j i . hecht 
het bestuur er aan om de uitkomsten van de transitie van het IPG 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 IPG ter besluitvorming vooriiggen. 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 wórden volledigheidshalve nogmaals toegestuurd. De 
overige stukken, waaronder de voodracht voor voorzitter, leden en adviseurs van het bestuur en de 
transitie van het IPG, 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, 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

drs. T.W.Rietkerk 
waarnemend voorzitter 
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Paraaf secretaris : 

Datum 
Inlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

Onderwerp 

9 september 2011 
Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
(070) 888 1222 
geen 

Planning data Algemene Vergadering 2011/2012 

Voorstel 

1. Kennis nemen van de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering die gepland 
staat op donderdag 8 december 2011; en 

2. Instemmen met het aanhouden van de planning van de data voor de Algemene 
Vergadering voor 2012 in afwachting van de uitkomsten van de transitie van het IPO. 

Toelichtinq 

Planning data AV 2011 
Conform afspraak worden de data voor 
de Algemene Vergadering voorafgaand 
aan het betreffende kalenderjaar door de 
Algemene Vergadering vastgesteld. Dit 
betekent dat de Algemene Vergadering 
in oude samenstelling de data voor 2011 
heeft vastgesteld. Bij het vaststellen van 
de data wordt rekening gehouden met 
de recessen in de onderscheiden 
provincies. Tevens wordt er daarbij naar 
gestreefd om de data van de AV niet te 
laten samenvallen met de laatste 
(drukke) week voor het zomer- en 
kerstreces. De volgende Algemene 
Vergadering vindt daarom plaats op 
donderdag 8 december 2011 van 18.00 
tot 20.00 uur op een nader te bepalen 
locatie in Utrecht. U wordt voorgesteld 
om hiervan kennis te nemen. 

Planning data AV 2012 
Gezien de stand van zaken van de 
transitie van het IPO en de majeure 

Bijlagen 

Geen 

wijzigingen die dit binnen de structuur 
van het IPO teweeg brengt, ligt het voor 
de hand dat de transitie van het IPO tot 
een statutenwijziging noopt. Een 
statutenwijziging is pas van kracht na 
goedkeuring ervan door uw Algemene 
Vergadering. Dit houdt in dat het een 
mogelijkheid is dat in het begin van 
2012 een extra AV wordt gepland. 
Gezien de stand van de transitie ligt het 
op dit moment niet voor de hand om de 
data voor de Algemene Vergadering voor 
2012 vast te stellen. U wordt daarom 
voorgesteld in te stemmen met het 
aanhouden van de planning van de data 
voor de Algemene Vergadering voor 
2012 in afwachting van de uitkomsten 
van de transitie van het IPO. Zodra er 
meer duidelijkheid is over het precieze 
(statutaire) verioop van de transitie 
wordt u uiteraard onverwijld 
geïnformeerd. 
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