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Onderwerp Registratienummer 
Transitie IPO 1241087 

Datum 

9 november 2011 

Doel van deze notitie Auteur 

De statenleden die Flevoland vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering, de H.R. Kalk 
heren Rijsberman, Boshuijzen en Van Wieren hebben in overleg met de porte- Afdeling/Bureau 
feuillehouder IPO afgesproken dat met het oog op de Algemene Vergadering van KBJZ 
8 december aanstaande, zij uw Staten vooraf willen informeren over de meest  
recente ontwikkelingen en de keuzes die voorliggen. Op deze wijze kan de Flevo- Openbaarheid 

landse inbreng worden vastgesteld. In die zin is bespreking in een opiniërende Passief openbaar 
ronde op 7 december aanstaande opportuun. Ten behoeve van een optimale  
bespreking is de mededeling van het college aangepast in dit discussiestuk Portefeuillehouder 
opinieronde; inhoudelijk heeft dat tot geen wijzigingen geleid zij het dat concre- witteman, M.J.D. 
te discussievragen zijn toegevoegd. De stukken voor de Algemene Ledenvergade- 
ring van 7 december aanstaande zijn drie weken van te voren beschikbaar, te nema 
weten op 17 november aanstaande. De stukken worden ter inzage gelegd. Bestuur 

inleiding Routing 

Op de ledenvergadering van 8 december aanstaande en tijdens het IPO-bestuur 
van 10 november zal verder worden gesproken over de transitie IPO. De uitkom
sten van de Algemene Vergadering van 29 september kunnen door u in de opinie
ronde worden besproken zoals de invulling van Algemene Vergadering van sep
tember volgens het zogenaamde VNG-model. Zie ook de brief van 12 oktober die 
uw staten en uw college van de IPO-voorzitter hebben ontvangen over de uit
komsten daarvan. Er is sprake van een in ontwikkeling zijnd voorstel over aan de 
ene kant de toekomst van de Algemene Vergadering en de wijze waarop de 
relatie tussen Provinciale Staten en IPO wordt vormgegeven. De portefeuillehou
der kan in deze opinieronde de staten hierover informeren. Op 10 november 
staat het IPO-bestuur nader stil bij de nieuwste mogelijkheden ondermeer ook 
het 'VNG-model'. 

Presidiumvergadering: 
15 november 2011 

Opinieronde Statendag 
7 december 2011 

De vraagstelling 

In de voorbereiding van de Algemene Vergadering van 29 september hebben de 
portefeuillehouder en de statenleden die Flevoland in de Algemene Vergadering 
vertegenwoordigen afgesproken tot een nieuwe werkwijze inclusief nadere 
structurele afspraken te willen komen. 
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Het speelveld 

Het nieuwe bestuur van het IPO wil met behulp van de uitkomsten van de com
missies Meijdam en Deetman een nieuwe start maken. De besluitvorming richt 
zich in de kern op: focus in de IPO-agenda, beperken van de bestuurlijke en 
ambtelijke adviesstructuur en kosten besparen. Tevens is onderwerp van discus
sie de wijze waarop de relatie tussen de Provinciale Staten en het IPO vorm 
gegeven dient te worden. 

Open vragen voor discussie 
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1. Welke vorm en rol dient de Algemene Vergadering in de toekomst te krijgen? Heeft u een 
voorkeursvariant? 

2. Hoe dient de informatievoorziening in de relatie tussen IPO en Provinciale Staten vorm te 
krijgen en welke communicatiemiddelen hebben daarbij uw voorkeur? 

3. Hoe kijkt u aan tegen de wijze waarop de staten de collegeleden kunnen 'voeden' in ver
band met de bestuurlijke discussie en besluitvorming in de bestuurlijke commissies van het 
IPO- en -omgekeerd - hoe wilt u dat de collegeleden verantwoording afleggen over hun in
breng in deze gremia? Hoe wenst u dat dit het liefst wordt georganiseerd? 

4. Zijn er andere zaken uit de enquête waarvoor u aandacht wil vragen? 

Scenario's 
Op de ledenvergadering van 8 december aanstaande en tijdens het IPO-bestuur van 10 november zal 
verder worden gesproken over de transitie IPO. Er is sprake van een in ontwikkeling zijnd voorstel 
over aan de ene kant de toekomst van de Algemene Vergadering en de wijze waarop de relatie 
tussen Provinciale Staten en IPO wordt vormgegeven. Aanvankelijk werd nog gedacht aan het af
schaffen van de rol van Provinciale Staten bij de Algemene Vergadering ten faveure van 1 of 2 vaste 
of roulerende collegeleden per provincie. Op 10 november staat het IPO-bestuur nader stil bij de 
nieuwste mogelijkheid van het zogeheten 'VNG-model'. De portefeuillehouder kan in de opinieron
de op 7 december uw Staten hierover informeren. 

Gelet op de nieuwe werkverdeling in IPO nieuwe stijl bespreken uw Staten en het college de nieu
we aanpak. Intern kan gedacht worden aan een vast moment in de opinieronde waarbij uw college 
de en staten de Flevolandse inbreng vaststellen of -omgekeerd - uw college verantwoording aflegt 
over de geleverde inbreng. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een regulier overleg in een opi
nieronde tijdens de statendag. 

In de opinieronde kunnen u gedachten wisselen over verschillende onderdelen van de IPO-transitie: 
andere opzet IPO-jaarcongres, themabijeenkomsten in een provincie, landsdelige bijeenkomsten 
over actuele onderwerpen, gebruik van de IPO-website, nieuwsbrieven en sociale media. Het ligt in 
de rede daarbij u keuze te laten maken, zodat de afvaardiging van de Provinciale Staten de Flevo
landse accenten tijdens de Algemene Vergadering kan inbrengen. Overigens zal er via het IPO eind 
week 44 een enquête gehouden worden onder de statenleden. Deze enquête kan onderdeel van de 
discussie zijn. 

Voorlteursscenario met overwegingen 
De IPO-transitie staat geagendeerd voor de Algemene Vergadering van 9 december. De Flevolandse 
inbreng wordt in onderling overleg en discussie hiermee voorbereid. 

Het vervolg 
Na de algemene vergadering worden de uitkomsten daarvan teruggekoppeld. 

Verder informatie 
De stukken die eerder aan uw als statenleden zijn toegestuurd alsnog ter inzage leggen, met name 
om u mee te nemen te nemen in ontwikkelingen van de IPO-transitie. 
Het gaat om: HB 1218311 - stand van zaken IPO, HB 1226530 voortgangsverslag IPO 2011 deel 2, HB 
1227374 uitkomsten IPO-bestuur d.d. 4 oktober 2011 en Algemene Vergadering 


