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Onderwerp 
IPO-programmabegroting 2020  
 
 
1. Beslispunten 
Voorgesteld wordt  
1. in te stemmen met het bedrag van €901.000 (basisbegroting), een bijdrage 

van €70.000 aan de IPO-voorstellen Nieuw Beleid (begrotingswijziging) en 
€951.000 (BIJ12) opgenomen in onze begroting ten behoeve van het Interpro-
vinciaal Overleg. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
De mogelijkheden om, in samenwerking met andere overheden, de belangenbe-
hartiging van de provincie Flevoland te versterken zijn benut.  
 
3. Eerdere behandeling  
Het is gebruikelijk dat de afgevaardigden van PS in de Algemene Vergadering van 
het IPO de opvattingen van PS meenemen in de behandeling van de IPO-program-
mabegroting.  
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten stellen op grond van artikel 195 Provinciewet de begroting van 
de eigen provincie jaarlijks vast. Twee vertegenwoordigers uit uw midden maken 
deel uit van de Algemene Vergadering van het IPO (AV). Conform artikel 17.1 van 
de statuten van het IPO wordt aan (het bestuur en) de AV jaarlijks het jaarplan, 
de programmabegroting en de meerjarenraming ter goedkeuring aangeboden. Dit 
jaar is voor het eerst de begroting van BIJ12 geïntegreerd in die van het IPO.  
 
Provinciale Staten kunnen in het kader van deze IPO-begroting aan de afgevaar-
digden richting de AV-afgevaardigden punten voor de bespreking meegeven.  
 
5. Verdere behandeling PS 
Op het moment dat de Provinciale Staten van alle provincies hebben ingestemd 
met het bedrag dat in de eigen begroting voor IPO is gereserveerd, én mandaat 
hebben verleend aan hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het 
IPO, zal op de daaropvolgende vergadering van de AV voorgesteld worden goed-
keuring te verlenen aan de door het bestuur voor te leggen stukken: het jaarplan, 
de begroting en de meerjarenraming.  
 
Door middel van een IPO-voorjaarsnota en -najaarsnota wordt u over de voort-
gang op de hoogte gehouden. Na afloop van het begrotingsjaar ontvangt u de re-
kening en verantwoording over het jaar van het IPO-bestuur. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De programmabegroting van het IPO wordt jaarlijks vastgesteld. Vanwege de 
wens om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, wordt de 
IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies 
aangeboden. 
 
De ambities uit de IPO-programmabegroting zijn de ambities van de gezamenlijke 
provincies. Door die waar te maken kunnen we als provincies laten zien dat we er 
toe doen, en van maximaal toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Wij 
hechten dan ook aan helderheid over de gezamenlijke ambities en de hiermee sa-
menhangende middelen. Daartoe dient de programmabegroting. Om als 
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gezamenlijke provincies samen op te lopen in het begrotingsproces, wordt de IPO-programmabegro-
ting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden. 
 
7. Beoogd effect 
Een verbeterde (inter)nationale en regionale positie van Flevoland.  
 
8. Argumenten 
De IPO voorstellen passen binnen onze meerjarenramingen   
De door het IPO-bestuur vastgestelde IPO-basisbegroting 2020 en de IPO-voorstellen voor Nieuw Be-
leid (eerste begrotingswijziging IPO) passen binnen onze ramingen en de Programmabegroting 2020. 
De intensiveringen voor Nieuw Beleid zijn verwerkt in een IPO-voorstel ad € 1.170.000. Voor Flevo-
land betekent dit een hogere bijdrage aan het IPO van circa € 70.000. Wanneer blijkt dat niet bin-
nen specifieke budgetten 2020 past, zullen wij in de Zomernota 2020 aanvullende voorstellen doen. 
Eventuele IPO-begrotingswijzigingen zullen wij apart van dekking moeten voorzien.  
 
De Algemene ledenvergadering is bevoegd de begroting van het IPO goed- of af te keuren 
In de Algemene ledenvergadering worden de P&C-documenten goed- of afgekeurd. Aan Provinciale 
Staten wordt de gelegenheid geboden bespreekpunten mee te geven aan de afgevaardigde PS-leden 
om deze ter vergadering in te brengen.  
 
9. Kanttekeningen 
De voorstellen voor Nieuw beleid zijn opgenomen in een eerste begrotingswijziging van de IPO-be-
groting. Voor Flevoland is sprake van een toename van de IPO-bijdrage van circa € 70.000. De vol-
gende opmerkingen zijn daarbij te maken:  
• De voorstellen moeten vooral gericht zijn op de verbetering van de representatieve rol van het 

IPO en de versterking van de positie van de provincies. In de uitwerking van de voorstellen moet 
daarop worden gelet.  

• De aanvullende inzet vanuit de provincies in de flexibele schil zou meer inhoud kunnen worden 
gegeven.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

IPO basisprogrammabegroting  2502822 Bijgevoegd 
IPO eerste begrotingswijziging Nieuw Beleid 2502823 Bijgevoegd 
Overzicht IPO-budgetten in Programmabegroting 2020  2503794 Bijgevoegd 

  


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	1. in te stemmen met het bedrag van €901.000 (basisbegroting), een bijdrage van €70.000 aan de IPO-voorstellen Nieuw Beleid (begrotingswijziging) en €951.000 (BIJ12) opgenomen in onze begroting ten behoeve van het Interprovinciaal Overleg.
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


