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Voordracht leden Algemene Vergadering !PO 

Geachte heer, mevrouw, 

Met de installatie van de nieuw samengestelde Provinciale Staten op basis van de uitslagen van de 
Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. zal ook de Algemene Vergadering van het 
Interprovinciaal Overleg opnieuw benoemd worden. 

Artikel 5, lid 2 van de statuten van het !PO luidt daartoe: 

'Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee (2) personen aan ter 
vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering. Het volgens de Provinciewet 
daartoe bevoegde orgaan besluit omtrent de verstrekking van een machtiging tot 
vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering. Tenzij in deze statuten anders is 
vermeld worden de lidmaatschapsrechten van de provincies namens hen uitgeoefend door de in dit 
lid bedoelde vertegenwoordigers van de provincies ( ... ). ' 

Statutair (artikel 10 en 17 van de statuten van het !PO) hebben de namens hun Staten opererende 
leden van de Algemene Vergadering de bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarstukken 
(programmabegroting, rekening en verantwoording) en tot benoeming van de leden van het IPO 
bestuur op basis van een bindende voordracht door de colleges van GS. 

De wens is de afgelopen periode uitgesproken om de samenwerking met de twaalf Staten verder 
uit te bouwen door de samenwerking met de provinciale vertegenwoordigers in de Algemene 
Vergadering optimaal gestalte te geven. Statenleden die zich hiervoor (ook) willen inzetten zijn dan 
ook zeer welkom. De AV-leden vertegenwoordigen de eigen Provinciale Staten en verkrijgen hun 
mandaat voor de diverse onderwerpen in de provincies. Ze zijn betrokken bij de opgaven waar de 
gezamenlijke provincies voor staan en wegen op basis van hun mandaat de ambities en de 
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middelen. Ze zetten netwerken op, op basis van een inhoudelijke opdracht verkregen in hun eigen 

provincie. 

U wordt verzocht de voor te dragen leden en hun mandaat uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 schriftelijk 

te melden aan het IPO, met vermelding van de volledige naam , titulatuur, post- en emailadres van 

de voorgedragen leden. U kunt uw voordracht richten aan het IPO, t.a.v. het Bestuursbureau. 

Als eerste kennismakingsmoment voor de Algemene Vergadering is 18 juni gepland, vanaf 16.00 

uur. We verw elkomen de nieuwe AV-leden dan graag in het "Huis van de Provincies" aan de 

Herengracht 23 in Den Haag. Tevens zal de eerste vergadering van de AV dan ook plaatsvinden. 

De Algemene Vergadering komt in 2019 voorts nog twee maal bijeen, te weten op 1 oktober 

voorafgaand aan het IPO Jaarcongres te Groningen en op 12 december te Utrecht. 

Tot slot meld ik u dat aan de Commissarissen van de Koning een brief is gestuurd inzake de 

fo rmatie van het !PO-bestuur. Een kopie van de brief aan de Commissarissen treft u bijgaand aan. 

De onderhavige brief wordt tevens ter info rmatie als bijlage bij de brief aan de Commissarissen van 

de Koning verzonden. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnfo rmeerd te hebben. Mocht u nog nadere vragen hebben dan 

kunt u zich wenden tot Hester Menninga, (06) 2890 1236 of hmenninqa@ ipo.nl. 
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