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Opinieronde  4     

Onderwerp 
Voorbereiding IPO najaarsvergadering 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Voorbespreken van de stukken voor de IPO 
Algemene Vergadering van 9 oktober 2013, 10.00 
-12.00 uur Agora Theater te Lelystad.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

De vertegenwoordigers van PS die aan de 
Algemene Vergadering van het IPO deelnemen op 
9 oktober te voeden voor de Flevolandse inbreng.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

De eerste zending stukken zal op 18 september 
separaat worden verstuurd. Zowel de uitkomsten 
van de bestuurlijke conferentie als het IPO-
Jaarplan 2014 en de begrotingen zijn onderwerp 
van uw Algemene Vergadering 
Zoals u weet valt de AV van het IPO samen met 
het IPO-congres. Het thema is KOMPAS 2020. Er 
kan ook stil worden gestaan bij de daar spelende 
onderwerpen met name: project positie en 
profiel provincies 
Als onderdeel van de IPO-Meerjarenagenda 2012-
2015 zijn de trajecten ‘Positie en profiel 
provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ gestart. In 
het Profieltraject worden de prestaties van de 
provincies op het gebied van maatschappelijke 
opgaven die samenvallen met de provinciale 
kernopgaven zichtbaar gemaakt. Gesignaleerde 
ontwikkelingen en knelpunten leveren input voor 
de agenda 2015-2019. Zie ook 
http://www.ipo.nl/kwaliteit-openbaar-
bestuur/positie-en-profiel-provincies voor 
toelichting en voorbeeldprojecten. 
Daarnaast is er het traject ‘Stip aan de Horizon’ 
dat tot doel heeft relevante trends voor de lange 
termijn (2025/2030) te definiëren met 
bijbehorende maatschappelijke opgaven en de 
provinciale rol daarin. Zie ook 
http://www.ipo.nl/kwaliteit-openbaar-
bestuur/ipo-stip-aan-de-horizon voor de 
nieuwsbrieven. Beide trajecten moeten 
uitmonden in een herijkt profiel provincies en 
een inhoudelijke agenda die perspectief biedt 
voor de collegeperiode 2015-2019. Gelet op de 
voorbereiding van de provinciale 
verkiezingsprogramma’s moet dit herijkt profiel 
voor de zomer van 2014 gereed zijn. Het IPO-
bestuur heeft op 31 maart het plan van aanpak 
Profiel provincies vastgesteld. 
Op 11 september vindt er nog een bestuurlijke 
conferentie plaats. De thema’s ‘Bestuurlijke 
Organisatie’, ‘Positie en Profiel Provincies’ en 
‘Stip aan de Horizon’ zijn voor deze conferentie 
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geagendeerd. De uitkomsten van de bestuurlijke 
conferentie zijn mede inhoudelijk bepalend voor 
het IPO-Jaarcongres 2013. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Er is een reguliere cyclus waarbij de Algemene 
Vergadering van het IPO 2 maal per jaar 
vergadert.   

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Via een verslag van de bijeenkomst wordt PS 
geïnformeerd over de resultaten van de AV. 
Indien nodig voorzien van opmerkingen van de 
AV-vertegenwoordigers. Het staat leden van PS 
vrij om gedeputeerde en/of AV-
vertegenwoordigers hierop te bevragen, 
bijvoorbeeld in een te agenderen ronde.    

 


