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Inleiding
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging met een bestuur en een algemene vergadering.
De Algemene Vergadering bestaat uit Statenleden van alle provincies in Nederland. Artikel 5, lid 2 van
de statuten van het IPO bepaalt dat “Provinciale Staten van iedere provincie uit hun midden twee
personen aanwijzen ter vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering.” De
Drentse afvaardiging in de algemene vergadering verwoordt het Drentse standpunt met betrekking tot
de aan de orde zijnde onderwerpen.
De twee vertegenwoordigers van onze provincie zijn de statenleden de heer J. Smits en de heer
W.L.H. Moinat. Eerstgenoemde is aangewezen vanwege zijn voorzitterschap van de
Werkgeverscommissie (“q.q.-functie”). De heer Smits is langdurig afwezig en wordt in deze periode als
voorzitter van de WGC vervangen door statenlid N.A. Uppelschoten.
In overleg tussen de heren Smits, Uppelschoten en het presidium is aanvullend voorstel om de heer
N.A. Uppelschoten tevens aan te wijzen als vertegenwoordiger namens de Provincie Drenthe in de
Algemene Vergadering van het IPO, totdat de heer J. Smits zijn taken als Statenlid weer oppakt. Zie
daarvoor ook de ingekomen brief van de heer J. Smits van 12 december 2020 over Lidmaatschap AVIPO (LIS B.18 Provinciale Staten van 16 december).

Advies
De heer N.A. Uppelschoten aan te wijzen als lid van de algemene vergadering van het IPO, voor de
duur van de afwezigheid van de heer J. Smits.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect
Vertegenwoordiging van Provinciale Staten van Drenthe in de algemene vergadering van het IPO en
zodoende democratisch gelegitimeerde controle op het beleid van het IPO.

Argumenten
n.v.t.

Uitvoering
Tijdsplanning
n.v.t
Financiën
n.v.t.
Monitoring en evaluatie
n.v.t.
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Extern betrokkenen
IPO
Communicatie
n.v.t.

Assen, 10 december 2020
Kenmerk: 50/SG/202023811

Het Presidium van Provinciale Staten,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 10 december 2020, kenmerk
50/SG/202003811;

BESLUITEN:

−
−

het lid, de heer N.A. Uppelschoten (PVV) aan te wijzen als lid van de Algemene Vergadering van
het IPO, in de plaats van de heer J. Smits, voor de periode van afwezigheid van de heer Smits.
het IPO hiervan in kennis te stellen.

Assen, 16 december 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

