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GEACTUALISEERDE CONCEPTAGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING  

VAN DE VERENIGING IPO OP  
19 juni 2014 

 
 
aanvang AV :  18:00 uur  

einde :  20:00 uur 

plaats :  Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht 

 
voorzitter : J.W. Remkes, voorzitter 

  drs. G. Beukema, secretaris  

 

bestuur :  mevrouw C. Schokker-Strampel (Fryslân) 

  drs. B.S. Wilpstra (Groningen) 

  H.H. van de Boer (Drenthe) 

  J.P.M. Meijers (Gelderland) 

  M.J.D. Witteman (Flevoland) 

  J.W.R. van Lunteren (Utrecht)  

  drs. R.A.M. van der Sande (Zuid-Holland) 

  Y.C.M.G. de Boer (Noord-Brabant) 

  drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck (Limburg) 

  G.R.J. van Heukelom (Zeeland) 

 

  mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, adviseur 

  drs. M.J. van den Berg, adviseur  

  mr. H.J. Bolding mpa, adviseur 

 

verhinderd : drs. T.W. Rietkerk (Overijssel) 

  mevrouw drs. E. Sweet (Noord-Holland) 

  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, adviseur 

   

 

lijst vertegenwoordigers van de provincies : bijgevoegd 

NAZENDING Vergadering van de algemene vergadering op 19 juni 2014 
agendapunt 1a 
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1.  Opening 

 

---  

a. Vaststelling agenda 

 

---  

b. Verslag algemene vergadering d.d. 20 

maart 2014 

(bijgevoegd) 

 

1. Het verslag van de Algemene Vergadering van 20 maart 2014 vaststel-

len; 

2. kennis nemen van de openbare besluitenlijst van de AV van 20 maart 

2014 die is gepubliceerd op de IPO-website www.ipo.nl; en 

3. kennis nemen van de ‘sfeerimpressie’ van de AV van 20 maart 2014 

die daags na de AV verstuurd is aan de leden van de AV.  

 

 

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen 

(mondeling) 

 

---  

2.  Bespreekpunten 

 

  

a.  KOMPAS 2020 

(bijgevoegd) 

 

1. Kennis nemen – mede n.a.v. de uitkomsten van de PS-

bijeenkomsten over KOMPAS 2020 - van het herziene tijdpad 

voor KOMPAS 2020; en 

2. Bespreken van de tweede conceptversie van het document 

KOMPAS 2020 waarvan de uitkomsten worden betrokken bij 

de voorbereiding van de definitieve versie van KOMPAS 2020.   

 

 

b.  Gezamenlijke inzet PS2015-

verkiezingen 

(bijgevoegd) 

  

1. Bespreken van onderstaand voorstel tot nadere uitwerking van de 

gezamenlijke inzet voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in 

maart 2015; en 

2. kennis nemen van de mondelinge toelichting op de uitkomsten van 

de bespreking van dit voorstel in de vergadering van het IPO-

bestuur direct voorafgaand aan de Algemene Vergadering. 

 

 

http://www.ipo.nl/
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c.  Positie Statenleden: belevingsonderzoek 

en wet vermindering politieke ambts-

dragers 

(bijgevoegd) 

 

1. Kennis nemen van de mondelinge toelichting op de uitkomsten van 

het belevingsonderzoek naar de rechtspositie van Statenleden en het 

bestuurlijk overleg op 4 juni met de minister van BZK; en 

2. kennis nemen van de stand van zaken van het kabinetsvoornemen 

tot vermindering van het aantal leden van Gedeputeerde en Provin-

ciale Staten.  

 

 

d.  (Bank)krediet nieuwe huisvesting IPO 

(bijgevoegd) 

 

Conform de besluitvorming van uw Algemene Vergadering d.d. 20 maart 

2014 inzake de (her)huisvesting van het IPO-bureau het IPO-bestuur 

mandateren tot het aangaan van een (bank)krediet van maximaal 

€ 1.200.000 ten behoeve van investeringen voor en inrichting van de 

nieuwe huisvesting van het IPO. 

 

 

3.  Beslispunten --- 

 

--- 

a.  IPO-Jaarverslag 2013 

(verzonden op 17 april 2014) 

 

Het IPO-Jaarverslag 2013, vastgesteld door het bestuur op 17 april 

2014, goedkeuren. 

(NB: De stukken behorend tot dit agendapunt zijn op 17 april 2014 aan 

u gestuurd met het oog op de afspraken inzake de verzendtermijn voor 

statutair verplichte agendapunten)  

 

 

b.  IPO-Jaarrekening 2013 

(verzonden op 17 april 2014) 

 

1. De IPO-Jaarrekening 2013 van de vereniging IPO, zoals vastgesteld 

door het bestuur op 17 april 2014, goedkeuren; en 

2. goedkeuren van de bestemming van de diverse saldi zoals voorge-

steld door het bestuur. 

(NB: De stukken behorend tot dit agendapunt zijn op 17 april 2014 aan 

u gestuurd met het oog op de afspraken inzake de verzendtermijn voor 

statutair verplichte agendapunten)  

 

 

c.  Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 

(bijgevoegd) 

 

Kennis nemen van de Midyear Review IPO-Jaarplan 2014 die dient als 

instrument voor de beleidsinhoudelijke controle inzake het IPO in het 

samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in de on-

derscheiden provincies. 
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4.  Rondvraag 

 

--- 

 

 

5.  Sluiting 

 

--- 

 

 

 


