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Per 20 maart treden de leden van het algemeen bestuur van het IPO af.  Provinciale Staten wijzen in
hun eerste vergadering op 20 maart 2003 de vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur van het
IPO, totdat het nieuwe college van GS is gevormd en de gedeputeerde met de IPO-portefeuille is
benoemd.

Wij stellen u voor:
1. Het demissionaire college van gedeputeerde staten te machtigen een lid van het algemeen bestuur

van het IPO aan te wijzen en, zodra de collegevorming is afgerond,
2. Het dan geïnstalleerde college van gedeputeerde staten te machtigen een lid van het algemeen

bestuur van het IPO aan te wijzen tot de nieuwe structuur van het IPO in werking treedt, en de in
verband hiermee benodigde besluitvorming door provinciale staten heeft plaatsgevonden.
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Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 20 maart 2003 tot benoeming van een lid algemeen
bestuur van het Interprovinciaal Overleg.

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 11 maart 2003, dienst BMS, nummer
2003cgc000111i ;

Besluiten:
1. het demissionaire college van gedeputeerde staten te machtigen een lid van het algemeen bestuur

van het IPO aan te wijzen en, zodra de collegevorming is afgerond,
2. het dan geïnstalleerde college van gedeputeerde staten te machtigen een lid van het algemeen

bestuur van het IPO aan te wijzen tot de nieuwe structuur van het IPO in werking treedt, en de in
verband hiermee benodigde besluitvorming door provinciale staten heeft plaatsgevonden.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

Het IPO is geadviseerd door het kantoor van de Landsadvocaat over de overgangsregeling  in de wet
dualisering provinciebestuur, de wet gemeenschappelijke regeling en de samenstelling van het bestuur
van het openbaar lichaam IPO. Daarbij stonden twee vragen centraal:
1. welke personen komen in aanmerking om deel uit te maken van het bestuur; en
2. op welk moment treden bestuursleden af.
Genoemd kantoor concludeert dat:
ad 1.  het algemeen bestuur na invoering van de wet dualisering provinciebestuur blijvend kan zijn
samengesteld uit gedeputeerden, hoewel deze niet langer deel zullen uitmaken van provinciale staten,
en
ad 2. de huidige bestuursleden per 20 maart 2003 aftreden.

Het advies was tevens om de datum van opheffing van de gemeenschappelijke regeling en de
oprichting van de vereniging niet te laten samenvallen met de invoering van de wet dualisering
provinciebestuur per 12 maart 2003. Omdat het geen bezwaar is de gemeenschappelijke regeling nog
enige tijd te handhaven, heeft het dagelijks bestuur van het IPO besloten tot opheffing van de
gemeenschappelijke regeling en tot oprichting van de vereniging uiterlijk per 1 juli 2003.
Voor de overgangsperiode van 20 maart 2003 tot de oprichting van de vereniging stelt het IPO voor de
nieuwe provinciale staten in de eerste vergadering op 20 maart 2003 een lid van het algemeen bestuur
te laten aanwijzen, dat zal zijn de nieuw benoemde gedeputeerde die de IPO-portefeuille in de nieuwe
statenperiode zal beheren, en/of de demissionair gedeputeerde die al deel uitmaakte van het algemeen
bestuur.

Omdat het nieuwe college op 20 maart waarschijnlijk nog niet gevormd is, kan PS het demissionaire
college van GS machtigen om een AB-lid aan te wijzen. Dit zal de demissionair gedeputeerde zijn.
Na de collegevorming kan het nieuw geïnstalleerde college de gedeputeerde met de IPO-portefeuille
als AB-lid aanwijzen, totdat de nieuwe structuur van het IPO in werking treedt.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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