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Geachte mevrouw, geachte heer,
Hedenochtend is het bestuur van de gezamenlijke provincies bijeen geweest. Wij hebben uitgebreid
gesproken over uw inbreng tijdens onze vergadering op 20 november jl. in Utrecht en meer
specifiek over uw wens tot een heldere inkleuring van rollen, taken en verantwoordelijkheden te
komen. Wij willen benadrukken dat ook in het bestuur de behoefte sterk gevoeld wordt heldere
kaders met elkaar overeen te komen. Dit uiteraard binnen de context van de statuten van onze
vereniging en het kader van de versterkte samenwerking van de afgelopen periode. Ons
gezamenlijk belang is gericht op het zorgdragen voor een goede start van de nieuwe AV en bestuur
na de verkiezingen van maart 2019.
Op 20 november is op verzoek van de aanwezige AV-leden het agendapunt van de
Programmabegroting van de gezamenlijke provincies 2019 van de agenda gehaald. Dit zodat een
extra periode van een kleine maand beschikbaar was voor de AV-leden om, met de Staten en
colleges van GS, te bezien of, en zo ja welke, ambities van de gezamenlijke provincies voor 2019
aangepast danwel geschrapt moeten worden teneinde te komen tot een lager begrotingstotaal.
Hiertoe zijn alle colleges van GS hierover, via de !PO-bestuursleden, geïnformeerd. Daar is een
oproep daar actief aan mee te (willen) werken aan gekoppeld.
In onze bestuursvergadering van hedenochtend hebben wij de balans opgemaakt en vastgesteld
dat er geen concrete voorstellen zijn voortgekomen uit de besprekingen in de provincies tussen de
Staten en college van GS, danwel de AV-leden en de !PO-bestuursleden. Desalniettemin willen wij
graag met U zoeken naar een oplossing waarmee wij samen de basis leggen voor de nieuwe AV en
bestuur.

Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

: Hester Menninga
: 06 2890 1236
: geen

- 2 -

Het nu zittende bestuur hecht er- namens de colleges van GS -aan dat het nieuwe bestuur eigen
sturing kan geven aan de gezamenlijke ambities, zoals opgenomen in de Programmabegroting
2019. Wij gaan er vanuit dat U als zittende AV deze opvatting deelt, ten aanzien van de visie van
de na 20 maart aantredende Staten en AV. Daarom stellen wij voor dat de nieuwe AV en een
delegatie van het nieuwe bestuur elkaar treffen voor de zomer van 2019 om de stand van de
ambities en de gewenste samenwerking te bespreken daarbij in het achterhoofd houdende de
gesprekken van de afgelopen periode.
Ik maak van de gelegenheid gebruik U tevens over de nakoming van de in ons overleg van 20
november door mij gedane toezeggingen te informeren.
De begeleidingsgroep uit uw AV, zoals aangezocht in uw vooroverleg op 11 oktober, heeft
(inmiddels) op 5 december jl. de uitnodiging ontvangen voor een diner met ondergetekende en
!PO-bestuurslid de heer De Reu om van gedachten te wisselen over het 'governance'-vraagstuk.
Dit in lijn met de toezegging gedaan op 20 november dat twee leden uit deze begeleidingsgroep
genodigd zouden worden door de werkgroep uit het bestuur die zich buigt over deze vraagstukken.
Het diner vindt plaats op 7 of 21 januari, afhankelijk van agenda mogelijkheden bij iedereen.
Voorts heb ik, zoals afgesproken op 20 november, alle leden en adviseurs van het !PO-bestuur
voorgesteld om de komende Staten- en bestuursperiode het proces rondom de IPO begroting in de
diverse statenvergaderingen te faciliteren door te gaan werken met een uniform Statenvoorstel
voor Provinciale Staten ter aanbieding van de Programmabegroting van het IPO.
Het doel van dit uniform Statenvoorstel is dat in de nieuwe Staten- en Bestuursperiode - op basis
van een besluit in de eigen provincies - een helder besluit genomen wordt ten aanzien van de
!PO-begroting. Het !PO-bestuur heeft dit voorstel om provinciale besluitvorming met een concept
voordracht te ondersteunen positief ontvangen. Ik wil daarom voorstellen dat het !PO-bureau in
samenwerking met een delegatie uit de AV een concept voordracht Provinciale Staten wordt
opgesteld. Hiermee wordt geborgd dat er vergelijkbare uitkomsten en een vergelijkbare
behandeling in de twaalf provincies mogelijk is, met uitkomsten die eenvoudig met elkaar
verbonden kunnen worden. Het !PO-bestuur zal vervolgens bij aanbieding van de
Programmabegroting aan de AV dit uniform Statenvoorstel ook toevoegen.
Ik hoop u allen op 18 december te kunnen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de gezamenlijke provincies,

Theo Bovens
voorzitter

