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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 IPObestuur 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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m id de len . Ze zett en netw erke n op, op basis van ee n in ho ud e lijke opdracht ve rkreg en in hu n eig e n
prov in cie.

U w o rdt ve rzocht de voo r te drage n le de n en hu n m a nd aat uiterlijk vrijd ag 31 m e i 20 19 schrift elijk
te m e lde n aan het IPO , m et ve rm e ld in g van de vo lledige naam , titulatuu r, post- en em ailad res van
de voo rged rage n lede n . U kunt uw voo rdracht richten aan het IPO , t.a .v . het Bestuu rsb ureau .

A ls ee rste kenn ism ak ing sm o m e nt voo r de A lge m e ne V e rgad e ring is 18 jun i ge pla nd , van af 16 .0 0
uu r. W e ve rw e lkom e n de nie uw e A V -led e n dan graag in het "H u is van de Pro v in cies" aa n de
H e rengracht 23 in D e n H a ag . T eve ns zal de eerste ve rgad e rin g van de A V dan oo k plaatsvinde n .
D e A lg e m e ne V ergad e rin g ko m t in 20 19 voo rt s no g tw ee m aal bijee n, te w eten op 1 oktobe r
voo rafgaa nd aan het IPO Jaarco ng res te G ron in ge n en op 12 decem b e r te Utrecht.

T ot slo t m e ld ik u dat aan de C o m m issarissen van de K onin g een brief is ge stuu rd in zake de
fo rm atie van het !PO -bestuu r. Een kop ie van de brief aan de C o m m issarissen treft u bijgaand aan .

D e onde rhav ig e brief w o rdt tevens te r in fo rm atie als bijlage bij de brief aan de C om m issarisse n van
de Ko n ing verz o nde n.

Ik ho o p u hie rm e e vo ld oe nde geïnfo rm ee rd te he bbe n. M ocht u nog nade re vrage n heb ben dan
ku nt u zich w e nde n tot H ester M e nn ing a, (0 6 ) 28 9 0 12 36 of hm e nnin qa@ ipo .n l.
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