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1.

Beslispunten

1. In te stemmen met de Programmabegroting Interprovinciaal Overleg (IPO)
2018, die aan de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 19 december 2017 ter goedkeuring wordt voorgelegd, inclusief deel III Nieuw
beleid.
2. De financiële gevolgen hiervan, op dit moment geraamd op 214.000 euro
(2018) en 101.000 euro (2019), te betrekken bij de besluitvorming over
de Zomernota 2018.
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2.

Doelstelling programmabegroting 2018

Onderdeel 8.1B: De mogelijkheden om via samenwerking met andere overheden de belangenbehartiging van de provincie Flevoland te versterken, zijn
benut.
3.

Het IPO heeft de provinciale afgevaardigden naar de Algemene Vergadering
(AV) meegenomen in de procesgang van de IPO-begroting via informele briefings. Voor het gevolgde proces heeft het IPO haar excuses aangeboden en
afgesproken is dat het IPO haar planning van de begroting afstemt op de begrotingscyclus van de provincies. De opbouw van de IPO-begroting is vergelijkbaar met die van provincies.
Bevoegdheden PS en doel behandeling

Verkrijgen mandaat om namens PS een standpunt in te nemen in AV.
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5.

Verdere behandeling PS

De financiële gevolgen van nieuw beleid zullen worden opgenomen in de Zomernota 2018.
6.

BDO

Eerdere behandeling

In de Algemene vergadering van het IPO (AV) worden Provinciale Staten (PS)
vertegenwoordigd door twee van uw statenleden. In de commissie Bestuur
wordt u door deze afgevaardigden periodiek geïnformeerd over de voortgang
van de doorontwikkeling van het IPO en de eventuele gevolgen daarvan voor
de programmabegroting 2018 van het IPO.

4.

Afdeling/Bureau

Korte toelichting op voorstel

Het IPO bestuur heeft op 16 november 2017 de onderdelen I en II van de Programmabegroting 2018 vastgesteld en neemt in de vergadering op 14 december aanstaande een besluit over deel III Nieuw beleid met een omvang van
3,6 miljoen euro. Het betreft activiteiten die samenhangen met nieuwe beleidsopgaves, waarover - na toetsing van nut en noodzaak - eerder overeenstemming is bereikt in de Bestuurlijke Advies Commissies van het IPO en vervolgens het IPO Bestuur.
Met deze voorstellen heeft ons College op 14 november 2017 ingestemd, inclusief de consequenties van deel III Nieuw beleid. Op verzoek van uw afgevaardigden naar de AV is een extra vergadering van de commissie Bestuur belegd op 13 december om mandaat van de Staten te ontvangen om op 19 december in de Algemene Vergadering een breed gedragen standpunt in te
kunnen nemen.
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Zie Bijlage Toelichting bij Statenvoorstel Programmabegroting IPO 2018, # 2164698.
7. Beoogd effect

Het verkrijgen van goedkeuring door Provinciale Staten van de Programmabegroting 2018 van het
IPO, zodat in de Algemene Vergadering van het IPO op 19 december een breed gedragen standpunt kan worden ingenomen door de Flevolandse afgevaardigden. Op 13 december 2017 zal dit in
een extra vergadering van de commissie Bestuur worden besproken.
8. Argumenten

Zie punt 6.
9. Kanttekeningen

Conceptagenda Algemene Vergadering IPO wordt begin week 49 verwacht.
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