
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Eindrapport IPO Evaluatie 2012 

Doel van deze mededeling: 

1. Provinciale Staten kennis te laten nemen van de "Eindrapportage IPO Evaluatie 
2012". 

Toezegging/motie/amendement: 

In het Coahtieakkoord 2011-2015 is afgesproken dat in 2012 een evaluatie van 
het IPO-lidmaatschap zal plaatsvinden. Door het aanbieden van het eindrapport 
wordt hieraan gevolg gegeven. 

Inleiding: 

Provinciale Staten worden gevraagd kennis te nemen van het evaluatie, conclu
sies en aanbeveUngen. Desgewenst kan het rapport worden besproken op de 
Statendag van 5 juni a.s. In deze vergadering is eveneens aan de orde de agenda 
van de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO, die op 20 juni a.s. zal 
worden gehouden. Op de agenda staan onder meer de zogenaamde "governan-
ce'-stukken (IPO jaarverslag 2012 en de financiële jaarrekening 2012). Zoals 
inmiddels gebruikeUjk zal de heer M. Witteman Ud van IPO Bestuur terug en 
vooruitbUkken en desgevraagd Ingaan op actuaUteit. 
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Mededeling: 

In het Coahtieakkoord 2011-2015 (CUP 2011-2015) is afgesproken dat in 2012 het 
IPO-Udmaatschap zal worden geëvalueerd. In het CUP werd zorg uitgesproken 
over het functioneren van het (Inter)Provlnciaal Overleg (IPO). De coaUtieonder
handelaars waren van mening dat de provincie het Udmaatschap zou moeten 
heroverwegen Indien er geen verbetering in de "performance" optreedt. 
Uit de uitgevoerde evaluatie bUjkt, dat mede dankzij het in gang gezette transi
tieproces vanaf 1 januari 2012, er geen aanleiding is om het Udmaatschap te 
heroverwegen. 
De belangrijkste pijlers van de transitie zijn: 
- meer focus binnen de inhoudelijke IPO-agenda, "de smalle, doch betekenisvolle 

IPO-agenda"; 
- beperking van de bestuurhjke en ambteUjke adviesstructuur; en 
- kostenbesparing. 

In het kader van de evaluatie zijn verschillende geledingen, die bij het IPO-werk 
betrokken zijn, geïnterviewd: GS-leden, DT, statenleden, statengriffie en dlrect-
betrokkenen op de werkvloer. Collega's die in diverse IPO-gremia zitting hebben 
danwel betrokken zijn bij de voorbereiding van annotaties ten behoeve van 
directie, bestuurders en politici (Statenleden vertegenwoordigt in de Algemene 
Vergadering). 
De Flevolandse evaluatie in het kader van het CUP 2011 - 2015 bevestigt de 
conclusie van de medio 2012 door het IPO uitgevoerde tussentijdse evaluatie van 
de IPO-transitie. De conclusie hiervan is dat de transitie op koers Ugt en dat de 
nieuwe bestuurhjke en ambteUJke adviesstructuur in de praktijk goed blijken 
voldoen. De bezuinigingstaakstelling zit eveneens op schema. Flevoland bezuinigt 
36% op het IPO-budget in de periode 2011 - 2015. 
In de provinciale evaluatie is verder nog gevraagd naar de interne bedrijfsvoering 
en informatievoorziening. Deze blijken op orde en te voldoen aan de behoefte. 
Eveneens zijn de kosten van het IPO-Udmaatschap in beeld gebracht, alsmede de 
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aan het IPO-dossier bestede uren. 

Het vervolg 

Het IPO Bestuur zal worden geïnformeerd per brief over de resultaten van de evaluatie. 

Ter inzage in de leeskamer 

Naam Docuvit nr. Publicabel ja/nee 
Resultaten "Uchte" evaluatie transitie van het 
IPO - GS-brief d.d. 22.08.12 

1358890 Ja 

Organogram IPO nieuwe bestuurhjke- en ambte
Ujke adviesstructuur - april 2012 

1466575 Ja 

IPO Midyear Review 2012, geactuaUseerd tot en 
met 31 december 2012 - voortgang prioritaire 
dossiers 

1465107 Ja 

Overzicht tijdbesteding aan IPO-zaken 2012 1467301 Ja 
Overzicht IPO als informatiebron 1466625 Ja 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 


