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Betreft: vergadering van Opinieronde 1 
Datum: woensdag 26 september 2012 
Tijd: 13.00 uur 
Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 
Verslag opinieronde 1 'IPO voorbereiding stukken Algemene vergadering' op 26 september 2012 om 13.20 
uur in het provinciehuis in Lelystad 
 
Aanwezig zijn 
De heren P.T.J. Pels (voorzitter), A. Stuivenberg (SP), J.N. Simonse (SGP), J. van Wieren (CDA), J. Kramer 
(VVD), L. Ferdinand (ChristenUnie), de dames F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA) en S. Rötscheid (D66) en 
de heer R. Kalk (rondegriffier). 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
De VVD: een deel van de stukken staat nog maar kort op de website. 
De PvdA: relevante stukken ontbraken gisteren. Er was te weinig tijd om de stukken door te nemen. 
De voorzitter: er is geen ander moment om over het onderwerp te vergaderen. De voorzitter stelt voor om 
te beginnen.  
 
Eerste termijn 
 
De SGP: met een midyear review wordt ingestemd. De verhouding AV bestuur moet maximaal transparant 
zijn. Besluitenlijsten zijn onvoldoende.  
De SP: IPO kan een functie vervullen maar wellicht in afgeslankte vorm, met minder kosten en meer 
transparantie. 
De ChristenUnie: dat het bestuur van IPO tot flexibiliteit en duidelijkheid wil komen wordt onderschreven. 
Voor twee artikelen, 7 en 17, wil de fractie een onderbouwing.  
Heeft het midyear review consequenties voor de provinciale planning? De ChristenUnie is voorstander om 
van twee naar één verslag te gaan maar bepleit een goede koppeling met de eigen besluitvormingscyclus. 
De PvdA: het IPO-bestuur is wijs omgegaan met de opmerkingen die eerder zijn gemaakt. 
De informatievoorziening is goed. De kwaliteit van de rapportage is nu onvoldoende, er wordt te weinig 
gezegd over de inhoud en de effecten. Als dit wel gaat gebeuren, bepleit de PvdA een ambtelijke reactie 
bij het rapport om aan te geven wat de betekenis voor Flevoland is. 
De VVD: de informatievoorziening vindt de fractie een verbetering. Bij de governancerol is er sprake van 
een formele opstelling door een verslag en besluitenlijst niet ter beschikking te stellen. Dat is niet nodig. 
De rol van belangenbehartiger komt niet uit de verf in het rapport. De statutenwijziging kon door de korte 
tijd niet goed bekeken worden en is gedetailleerd. De fractie vertrouwt er op dat de inhoud goed is.  
 
De voorzitter: willen de afgevaardigden reageren? 
 
De heer Van Wieren als AV-lid: bij de vorige versie van de statutenwijziging zijn veel opmerkingen 
gemaakt. Het bestuur heeft besloten de statutenwijziging terug te trekken. Met het nieuwe voorstel is 
vrijwel volledig tegemoet gekomen aan de opmerkingen.  
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Als een lid wil uittreden is een langere periode nodig om dit af te handelen. Flevoland heeft geen 
opmerkingen geplaatst bij de bestaande periode.  
Het IPO heeft een andere invulling aan haar taak gegeven. Er is nu een 'smalle doch betekenisvolle 
agenda'. Het IPO gaat zich op een beperkt aantal onderwerpen richten die de provincies gezamenlijk 
aangaan. Dit heeft consequenties voor de organisatie. In een paar jaar tijd gaat de begroting met 30% 
terug, de formatie gaat terug van 60 naar 40 plaatsen.  
Een jaarlijks te houden midterm review staat los van de inhoud. Het gaat om de doelen die bereikt moeten 
worden, dat zal nog een keer ingebracht worden. Het jaarplan zal na de uitkomsten van de 
kabinetsformatie worden herschreven. Het is goed het jaarplan ook hier te bespreken. 
In het kader van de kabinetsonderhandelingen verzet het IPO zich tegen de Wet Hof, schatkistbankieren en 
het terugbrengen van het aantal Statenleden en bepleit ze de open huishouding van de provincies. 
 
Tweede termijn 
 
De SGP: wat het bestuur richting de algemene vergadering doet moet volledig transparant zijn. 
De heer Van Wieren: maximale transparantie kan strijdig zijn met zaken die in een onderhandelingspositie 
verkeren. Wat besloten wordt is openbaar.  
Wat betreft de planning en control cyclus, het is de bedoeling om de najaarsvergadering in oktober te 
koppelen aan de vergadering van het IPO. Tien weken van te voren worden de stukken verstuurd. Dat sluit 
aan bij de behandeling van de zomernota door de provincie.  
Het volgende IPO-congres vindt plaats op 9 oktober 2013 in Flevoland. 
 
De voorzitter constateert dat alle vragen zijn beantwoord en dat de vertegenwoordigers voldoende input 
hebben gekregen. De vergadering eindigt 14.00 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2012 
 
 
De griffier De voorzitter 
 
 


