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 *2758223* 
 
Onderwerp 
Meerjarenraming IPO 2022-2024 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de Meerjarenraming IPO 2022-2024.  
2. De Flevolandse leden van de Algemene Vergadering te mandateren de 

volgende in de commissie EMS van 24 maart geformuleerde opvatting, na-
melijk het goedkeuren van de Meerjarenraming IPO 2022-2024, in te 
brengen in de AV.  
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Effectieve versterkte samenwerking 

 
3. Eerdere behandeling  
 

P&C IPO 
Op 2 november 2020 werd de jaarschijf 2021 uit de IPO Begroting 2021 goed-
gekeurd door de Algemene Vergadering (AV). Conform afspraak volgt nu de 
IPO Meerjarenraming 2022-2024 die - conform de statuten - eveneens ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de AV. Reden van de verlate goedkeuring 
is de geheel nieuwe opzet van zowel de Begroting als de Meerjarenraming. 
 
De IPO Programmabegroting 2021 is al eerder in Provinciale Staten (PS) aan 
de orde geweest. Voor het eerst wordt een Meerjarenraming voorgelegd aan 
de Algemene vergadering, vormgegeven in de nieuwe stijl van de Programma-
begroting van het IPO. Deze Meerjarenraming 2022-2025 is vastgesteld door 
het IPO-bestuur en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ver-
gadering van 30 maart 2021 als afronding van besluitvormingsproces van de 
IPO-begroting 2021.  
 
Vooroverleg  
In het vooroverleg tussen gedeputeerde Fackeldey, griffie en AV-vertegen-
woordigers is aangegeven dat een statenvoorstel juridisch gezien de juiste 
weg is. Formeel juridisch zijn begroting en meerjarenraming de goed te keu-
ren stukken waarbij nu laatstgenoemde wordt besproken in de AV. Het is wel 
van belang de juiste verwachtingen mee te geven. Namelijk dat formeel ge-
zien het mandaat van de AV-leden nergens is geregeld. Wel voelen de AV-le-
den de behoefte de opvattingen van de staten op te halen. De AV-leden halen 
de opvattingen van PS in deze situatie op uit de bespreking in de commissie 
en nemen die mee naar de AV van 30 maart. De voorzitter van de Statencom-
missie formuleert daartoe de naar voren gebrachte opvattingen. De AV leden 
keuren dus de Meerjarenraming goed onder voorbehoud van goedkeuring Sta-
tenbesluit. Zij kunnen gelet op de bespreking in de Statencommissie goed in-
schatten hoe de opvattingen in PS liggen.  
 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1. Aan de leden die namens Flevoland aan de Algemene Vergadering deel-

nemen kunnen opvattingen worden meegegeven.  
 

5. Verdere behandeling PS 

 Provinciale Staten 

31 maart 2021 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

9 maart 2021 
 
Registratienummer 
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Portefeuillehouder 

Fackeldey, J.A. 
----------------------------- 

Routing 

 

Commissie Economie, Mobiliteit 

en Samenleving: 

24 maart 2021 
 
----------------------------------- 
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Over de Meerjarenraming 2022-2024 organiseert het IPO op 16 maart 2021 een (online) werkses-
sie voor de AV-leden, waarbij vragen gesteld kunnen worden. Besluitvorming in PS kan plaats-
vinden op 31 maart 2021, terwijl de AV op 30 maart wordt gehouden. Dit betekent dat de op-
merkingen dienen te worden meegegeven en afgeconcludeerd in de bespreking in commissiever-
band. Tijdens de vergadering van de commissie EMS van 24 maart wordt de nieuwe Meerjarenra-
ming beeldvormend toegelicht door de portefeuillehouder Fackeldey. Aansluitend vindt de oor-
deelsvorming in de commissie plaats. 
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Vorig jaar heeft het IPO-bestuur zich ingezet voor een nieuwe P&C cyclus. De leden van de AV 
zijn hierover in vergaderingen/bijeenkomsten en via nieuwsbrieven geïnformeerd. Een aantal 
AV-leden heeft in een klankbordgroep meegedacht over dit proces. De nieuwe opzet van de Be-
groting 2021 is ook toegepast bij de Meerjarenraming 2022-2024. Gestreefd wordt in het vervolg 
om de Meerjarenraming gelijktijdig met de Programmabegroting te publiceren.  
 
De Meerjarenraming 2022-2024 bestaat uit drie onderdelen: 
1. Voornaamste financiële ontwikkelingen; 
2. Meerjarenraming per programma en per beleidsopgave; 
3. Doorkijk bijdrage per provincie. 
 
Uit de Meerjarenraming 2022-2024 blijkt op totaalniveau een dalend uitgavenvolume. De oor-
zaak van die daling is in de bijlage bij deze oplegger (alsmede in het boekwerk) toegelicht. 
Hierbij wordt benadrukt dat de 
Meerjarenraming 2022-2024 een financiële doorkijk is van de geplande 
activiteiten uit de Begroting 2021 en dus feitelijk een momentopname is. 

 
7. Beoogd effect 

Het is mogelijk in de commissie van 24 maart 2021 aan de leden van de AV opvattingen mee te 
geven.  

 
 

 
8. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Oplegger IPO AV Meerjarenraming 2022-2024 2758803 Tot 02-03-2021 

IPO Begroting 2021 met Meerjarenraming 2022-2024 2758802 Tot 02-03-2021 

IPO Meerjarenraming 2022 - 2024 2758800 Tot 02-03-2021 
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