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DATUM 11-6-2020 

AAN Provinciale Staten 

VAN Berbel Ferwerda 

DOORKIESNUMMER 06-527 697 15 

ONDERWERP Agenda met stukken voor Algemene Vergadering IPO 30 juni a.s. 

 

Namens gedeputeerde Huib van Essen èn de Utrechtse AV-leden van het IPO, Jeroen Bart en Marianne de Widt, 

stuur ik u hierbij de agenda met de stukken van de komende Algemene Vergadering van het IPO. Deze 

Algemene Vergadering vindt plaats op 30 juni a.s. In het kader van het vergroten van de betrokkenheid van 

Provinciale Staten bij het IPO worden deze stukken naar u toegestuurd. Mocht u naar aanleiding van de stukken 

opmerkingen of aandachtspunten hebben, dan kunt u deze meegeven aan de AV-leden. Eén van de 

onderwerpen die op de agenda staat, is de Kaderbrief 2021 van het IPO. 

 

Kaderbrief 

De kaderbrief is door het IPO-bestuur vastgesteld als zijnde de gespreksnotitie op basis waarvan gewerkt wordt 

naar de programmabegroting van het IPO. Overall biedt de kaderbrief het financiële kader van het IPO waar de 

afzonderlijke provincies rekening mee wensen te houden bij het opstellen van hun eigen begroting.  

 

In de nieuwe P&C-cyclus van het IPO heeft de kaderbrief tot doel “nieuw beleid” (IPO en nieuwe werkzaamheden 

BIJ12) aan te kondigen. Het is de start van de voorbereiding van de begroting van IPO en BIJ12. De kaderbrief 

benoemt het totale scala aan prioriteiten voor het volgende jaar. Ook geeft het inzicht in de uitgangspunten en 

omvang en kosten van de organisatie voor komend jaar. In de kaderbrief wordt een voorstel gedaan voor 

eventuele intensivering of reductie van taken en/of nieuwe taken bovenop de reguliere taken van 

belangenbehartiging binnen de 7 kerntaken van het IPO en de reguliere taken van BIJ12. Hierbij is in deze 

kaderbrief nadrukkelijk opgemerkt dat de gevolgen van de Coronacrisis mogelijk nog van invloed kunnen zijn. 

Ook wordt in de kaderbrief een voorstel gedaan voor indexering, en wordt meerjarig zicht gegeven op de 

ontwikkeling van de personele lasten, bedrijfsvoeringslasten en programmalasten (IPO Den Haag), en is een 

indicatief bedrag opgenomen voor de totale lasten van BIJ12. 

 

Op basis van de kaderbrief wordt een conceptbegroting uitgewerkt. De planning is dat begin juni de 

conceptbegroting naar het IPO-bestuur gaat die deze rond eind juni/begin juli vaststelt. De door het IPO-bestuur 

vastgestelde conceptbegroting gaat reeds begin juli naar de 12 provincies om mee te kunnen lopen in de 

begrotingsvoorbereiding van de 12 provincies, tussen begin juli en eind augustus. Eventuele input die daar nog 

uit voort komt kan dan nog worden betrokken bij de vaststelling eind augustus begin september. 

 

 


