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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling IZR is momenteel in liquidatie. Met ingang van 1 januari 
2005 is de IZR opgeheven maar uitsluited voor wat betreft de vereffening van het vermogen 
blijven voortbestaan. Inmiddels valt redelijkerwijs aan te nemen dat tot finale afwikkeling kan 
worden gekomen. Het Algemeen Bestuur beslist wanneer de vereffening is voltooid. Dit 
algemeen bestuur dient thans te worden gevormd middels aanwijzing van een lid en 
plaatsvervangend lid namens de provincie Utrecht uit het college van Gedeputeerde Staten.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2004 is IZR gefuseerd met collega ziektekostenverzekering IZA. En laatstelijk is in 2006  
het nieuwe stelsel zorgverzekering ingegaan waardoor bij de provincies twee 
zorgverzekeraars, IZA en CZ, de voornaamste zorgverzekeraars zijn geworden. 
Zoals gemeld kan thans worden overgegaan tot finale vereffening van de gemeenschappelijke 
regeling IZR. 
 
Essentie / samenvatting 
Het algemeen Bestuur IZR moet besluiten tot definitieve opheffing. Het AB bestaat uit 
vertegenwoordigers van werkgevers (provincies) en werknemers (vakcentrales). PS dient uit 
het college van GS een lid en een plaatsvervangend lid AB aan te wijzen. Voorgesteld wordt 
de P&O-gedeputeerde Binnekamp en zijn secundus mevrouw Haak aan te wijzen als lid 
respectievelijk plaatsvervangend lid Algemeen bestuur IZR i.l. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IZR (in liquidatie) dat kan 
besluiten tot definitieve afwikkeling. 
 
Financiële consequenties 
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Op zich heeft het besluit tot aanwijzing van een (plaatsvervangend) lid van het AB IZR geen 
financiële gevolgen. De finale afwikkeling houdt voor de provincie Utrecht echter wel in een 
aandeel in het restant vermogen van € 125.349,-  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
nvt 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
nvt 
 
Voorgesteld wordt tot aanwijzing van de heer J. Binnekamp als lid en mevrouw M. Haak-
Griffioen als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur IZR i.l. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van 06-07-2009 tot benoeming lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur IZR i.l. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 juni 2009 , afdeling PEO, nummer 2009INT243340; 
 
Gelezen; het voorstel van GS 
 
Overwegende; dat  de portefeuille P&O van belang is voor de aanwijzing als (plaatsvervangend) lid 
van het Algemeen Bestuur IZR 
 

Besluiten:  
 

Tot aanwijzing van de heer J. Binnekamp als lid en mevrouw M. Haak-Griffioen als plaatsvervangend 
lid van het Algemeen Bestuur IZR.. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Ingevolge de gemeenschappelijke Regeling IZR kan alleen het Algemeen Bestuur IZR besluiten dat de 
vereffening van het vermogen definitief is afgerond. 
 
2. Beoogd effect 
een algemeen bestuur dat tot besluiten is bevoegd 
3. Argumenten 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
5. Financiën 
de finale afwikkeling houdt voor de provincie Utrecht een batig saldo in van € 125.349,- 
6. Realisatie 
N.v.t. 
7. Juridisch 
N.v.t. 
8. Europa 
N.v.t. 
9. Communicatie 
N.v.t. 
10. Bijlagen 
N.v.t. 
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Artikelsgewijze toelichting 
het is goed gebruik dat de P&O-gedeputeerde en zijn secundus worden aangewezen als 
(plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur IZR 
 


