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Belangrijkste zaken 

1. Mededelingen voorzitter 

Onderzoek belasting statenleden/waterschapsleden in relatie tot  beloning. ROB advies: Beloning 
van statenleden is onder de maat. Tweede Kamer kent rapport. Geen verzet tegen verhoging van 
vergoeding. Het loopt. Politiek besluit volgt nog. Gekoppeld aan verhoging voor algemene 
bestuursleden van het waterschap: hun reactie: niet in corona tijd voor ons. Jan Smits, 
Statenlid.NU: dilemma ja, maar nu hier wel over hebben. Harold vd Velde : druk richting Tweede 
Kamer blijft  nodig. 

Statenlid.NU, Van der Velde: Wij hebben in de persoon van Yvonne van Loon een nieuwe directeur. 
Praktische zaken als kantoorplek worden i.o.m. het IPO geregeld. Uiterlijk september hierover 
afspraken maken. Er zijn nog steeds statenleden in Nederland die geen lid zijn: wordt dus lid. 

Cultuur en corona in Tweede Kamer aan de orde: rol provincies positief gemeld aldaar. 

 

2. Vaststelling verslag van 18-2-2020 

Pagina 2 Tekst ontbreekt. Wordt aangevuld door secretaris. Overigens akkoord. 

 

3. Jaarstukken IPO en BIJ12 

Jaarrekening in bestuur geweest en goedgekeurd.  

Voorzitter: mondelinge Q en A ronde voortaan combineren met schriftelijke vragenronde is een 
werkbare optie. 

Antwoorden over de vraag m.b.t. Omgevingswet volgen schriftelijk. 

BIJ12 Droogteschade.nl (94/95 van de bundel). Open einde regeling?  Ernst daarvan voor dit jaar?  
Antwoord wordt via de email door IPO bestuur met de AV gedeeld. 

Personeel: beter is het om de kosten daarvan toe te rekenen op programma. Gedeputeerde Cees 
Bijl: andere opzet begroting wordt door bestuur nagestreefd. Komende weken discussie. 
Interessante invalshoek over personeel. Juiste volgorde: wat doen we , welke producten, welke  
budgetten. Staten hierbij betrekken. Half september een compleet beeld waarover PS vervolgens 
kunnen spreken.  

Besluitvorming 

Jaarrekeningen van IPO en BIJ12 worden goedgekeurd. 

Jaarverslagen. Daarmee ook akkoord  

Accountantsverslag. Daarmee ook akkoord.  

Aantekening Zeeland: 2019 grote ambities en vervolgens doen. Er blijft toch nu geld over. Er komt 
een bedrag terug naar de provincies. Pleidooi voor in de toekomst realistisch begroten. 

 

 

 



 

Agendapunt Voorjaarsnota IPO en BIJ12 

Pagina 13 

Zuid Holland: Gezonde en veilige leefomgeving. Niet op schema. Stand van zaken van deze 
programmalijn?  

Antwoord: gezondheid en luchtakkoord. Vertraging van dat akkoord en daarom status oranje. 

Vraag: wanneer naar status groen? Antwoord: dit najaar op groen. 

Zuid Holland: Cultuur. Belangrijke zaak. 

Voorzitter AV ontvangt een nieuwsbrief 3 maal per jaar. Toezegging voor eerstvolgende nieuwsbrief: 
Corona zaken worden daarin meegenomen. Cultuur-lobby en corona eveneens. 

Dhr Achtien: onderschrijdingen compenseren met overschrijdingen en omgekeerd. Waar komt dit 
principe vandaan?   

Gedeputeerde Bijl: veel ambities en toch bedragen over. Daarom die 8 ton geregeld. Pragmatische 
incidentele oplossing anders moeten we steeds naar de provincies terug. Nieuwe begroting: wat is 
per onderdeel nodig is en realistisch ramen. Dan zien we dit principe dus niet terug. 

Besluit: Begroting en -wijziging worden vastgesteld. 

Agendapunt Kaderbrief 

Dhr. Ransijn: Autonoom. Hoe duiden? Bijl: CAO is voorbeeld van autonome ontwikkeling. Nieuwe 
begroting: geen ruimte voor vanzelfsprekende ontwikkelingen. Geen afspraken dan ieder jaar de 
keuzes maken. Autonoom koppelen aan eerder genomen besluit. Bij nieuwe begrotingsopzet 
daarmee rekening houden. 

Provinciehuis Utrecht. BIJ12 daarin laten trekken is voorgenomen besluit. Wat betekent corona voor 
omvang personeelsbestand? Wordt meegenomen als aandachtspunt. 

Dhr Achtien: meer tijd voor bespreken begroting gelet op beeld- en oordeelsvorming. 

Zeeland: Zero based begroten. Begin met leeg vel. Nieuwe kabinet: welke kansen? () 

Dhr Ransijn: Zero based : is die invulling ergens opgeschreven? 

Gedeputeerde Bijl: Dhr Meijdam noemde dat voor het eerst. Opzet en uitgangspunten worden 
gedeeld. 

Besluit 

Kaderbrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


