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Voorstel 

 

Kennis nemen van de Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 die dient als instrument voor de 

beleidsinhoudelijke controle inzake het IPO in het samenspel tussen Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten in de onderscheiden provincies. 

 

 

Toelichting 

 

Wat vooraf ging 

Conform de afspraken met uw Algemene Vergadering stelt het IPO-secretariaat eenmaal 

per jaar een Midyear Review op van het vigerende IPO-Jaarplan. Dit ter vervanging van de 

voorgaande praktijk om tweemaal per jaar een voortgangsverslag op te stellen.  

 

Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 

Bij de taken van de Algemene Vergadering van het IPO is een scheiding aangebracht 

tussen de governancetaak (toezicht, jaarplan/jaarverslag, begroting/jaarrekening) en de 

beleidsinhoudelijke taak. De beleidsinhoudelijke controle moet plaatsvinden in de eigen 

provincie in overleg met de verantwoordelijke leden van de colleges van GS. Om deze 

bespreking te faciliteren stelt het IPO-secretariaat  een midyear review op. Op basis van 

de doelstellingen van het IPO-Jaarplan 2013 wordt gerapporteerd over de voortgang van 

deze doelstellingen. De midyear review wordt vastgesteld door het bestuur en verspreid 

onder de leden van Provinciale Staten (door tussenkomst van de Statengriffiers), de 

leden van de Algemene Vergadering en de colleges van Gedeputeerde Staten. 

Bijgevoegde Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 is door het IPO-bestuur op 12 september 

2013 vastgesteld en in de week van 16 september verspreid.  

 

In het kader van IPO Nieuwe Stijl is het tevens de bedoeling dat de uitkomsten van (de 

voorbereidig van) de midyear review worden betrokken bij de voorbereiding van het IPO-

Jaarplan van het volgende jaar (zie ook agendapunt 3b). 

 

Opzet Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 

De voorliggende midyear review is een rapportage van de werkzaamheden van het IPO 

in de periode van 1 januari tot en met 1 september 2013. Om de voortgang van de 

doelstellingen inzichtelijk te maken, wordt de opzet van de gecombineerde IPO-

Meerjarenagenda 2012-2015/IPO-Jaarplan 2013 gevolgd. Daartoe wordt gebruik 

gemaakt van vier kolommen per dossier. De eerste kolom geeft het onderwerp binnen 

het dossier aan. Dit onderwerp correspondeert met de matrix van de ‘smalle doch 

betekenisvolle agenda’. De tweede kolom bevat de doelstellingen zoals geformuleerd in 

het IPO-Jaarplan 2013.  

  



- 2 - 

 

In de derde kolom wordt via symbolen aangegeven wat de voortgang van de doelstelling 

is: doelstelling behaald (√), acties lopen nog (≈) of het is nu al duidelijk dat de 

doelstelling niet wordt gehaald (Х). De laatste kolom geeft ruimte voor toelichting. Indien 

een doelstelling (gedeeltelijk) niet is gehaald, volgt altijd een toelichting. Bij behaalde of 

lopende doelstellingen wordt alleen een toelichting gegeven indien dit nodig is voor een 

beter begrip, of om concrete (deel)resultaten van doelstellingen inzichtelijk te maken.      

 

 

Bijlage 

 

Midyear Review IPO-Jaarplan 2013, vastgesteld door het IPO-bestuur op 12 september 

2013. 


