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1. Beslispunten
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' Lelystad

De heer Z.J.B. Heng te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering
van het IPO
; Registratienummer

2. Toelichting op voorstel

2692490

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg be
staat uit delegaties van Statenleden uit elke provincie: 24 leden, twee Statenle
den per provincie.
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Artikel 5, lid 2 van de statuten van het IPO luidt daartoe:
'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 dit lid bedoelde
vertegenwoordigers van de provincies (...).'
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De Algemene Vergadering vergadert minimaal 2 per jaar en kent een IPO congres.
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. Zij voert de governancerol uit
binnen de vereniging. 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.
De activiteiten van de Algemene Vergadering worden voor - en nabesproken in de
Statencommissie EMS.

Op 10 juli 2019 heeft uw Staten de heren AChtien en Ransijn benoemd. Laatstge
noemde heeft onlangs aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden.
Afgesproken is in het benoemingsvoorstel dat bij tussentijdse vervanging er
overleg plaats vindt, waarbij de vervanger in eerste instantie wordt gezocht
binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid. Na overleg in het Seniorencon
vent is door fracties ingestemd met de voordracht van de heer Z.J.B. Heng
(Christenunie).
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3. Beoogd effect

Het bezetten van alle posities in de algemene ledenvergadering van het IPO.
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Provincie Flevoland
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van 11 november 2020, nummer 2692490.

BESLUITEN:
1. De heer Z.J.B. Heng te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering van het IPO

Aldus besloten ih de openbare vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020
'oorzitter.
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