
Bijlage 1 bij Statenvoorstel benoemingen 

Interprovinciaal Overleg (IPO) - Algemene vergadering 
 
 
De algemene ledenvergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg bestaat uit 
delegaties van Statenleden uit elke provincie. De algemene vergadering bestaat uit 24 
leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie. De 
algemene vergadering komt enkele malen per jaar bijeen. Gebruikelijk is dat de betrokken 
Statencommissie werd geconsulteerd over voorgenomen standpunten van de IPO-delegatie. 
Afhankelijk van de gekozen werkwijze zal gekeken worden naar de wijze van consultatie. 
Het is dus een formele delegatie die het mandaat krijgt om namens PS van Flevoland op te 
treden tijdens de algemene ledenvergadering van het IPO. 
 
De IPO-vereniging kent een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering 
van de vereniging heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. In ieder geval heeft de algemene vergadering de volgende taken 
en bevoegdheden: 
- het goedkeuren van jaarplan, begroting en meerjarenbegroting; 
- het goedkeuren van de rekening en verantwoording van het bestuur; 
- het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van de 
vereniging. 
 
Artikel 5 van de IPO statuten luidt: 
5.1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn provincies in Nederland. Provincies die 
lid zijn van de vereniging worden hierna aangeduid als "het lid" of "de provincie"; 
gezamenlijk worden zij aangeduid als "de leden" of "de provincies". 
5.2. Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee (2) personen aan 
ter vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering. Het volgens de 
Provinciewet daartoe bevoegde orgaan besluit omtrent de verstrekking van een machtiging 
tot vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering. Tenzij In deze 
statuten anders is vermeld worden de lidmaatschapsrechten van de provincies namens hen 
uitgeoefend door de in de vorige volzin bedoelde vertegenwoordigers van de provincies, 
welke hierna worden aangeduid als: "de vertegenwoordigers". 
 
De provincie Flevoland is lid van de vereniging Interprovinciaal Overleg, opgericht op 24 
september 2003. De vereniging heeft tot doel: 
- het behartigen van de belangen van provincies; 
- het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring; en 
- het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies. 
 
Op 18 juni 16.00 uur in Den Haag is een bijeenkomst van de Algemene Vergadering inclusief 
eerste kennismaking gepland. Nadere informatie volgt nog. Het IPO-jaarcongres vindt dit 
jaar plaats op 1&2 oktober 2019 te Groningen. Het IPO-jaarcongres is dé mogelijkheid voor 
Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en provinciale collega's om elkaar te leren 
kennen en kennis uit te wisselen. 
 
Het overdrachtsdossier “Een goede start!, overdracht AV leden IPO”  beoogt de ervaringen 
van de leden van de Algemene Vergadering (AV) van het IPO in de statenperiode 2015-2019 
vast te leggen en over te dragen aan de nieuwe AV leden (zie GO.vergaderen app en op PS 
Flevoland website).  
 
Statuten IPO: https://ipo.nl/files/6615/4176/8219/afschrift_akte_statutenwijziging.pdf 
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