
 

 

 

 

 
 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

11 december 2014 te Den Haag 
 

 

Externe commissie ‘Aanpak verdeelvraagstukken’ 

Conform de afspraken gemaakt door het bestuur in de werkconferentie op 11 en 12 sep-

tember jl. is de opdracht en samenstelling van een externe commissie ‘Aanpak verdeel-

vraagstukken’ voorbereid. Ter vergadering bespreekt het bestuur de opdracht en samen-

stelling van deze commissie en stelt deze vast. De opdracht aan de externe commissie is 

om een zwaarwegend advies uit te brengen over het transparanter maken van het ver-

deelmodel, dat kan rekenen op breed bestuurlijk draagvlak bij de provincies en toe-

komstbestendig is voor nieuwe verdeelvraagstukken. De algemene opdracht aan de ex-

terne commissie is: (A) een voorstel te ontwikkelen voor een transparant verdeelmodel 

provinciefonds, (B) een voorstel ontwikkelen voor een algemene beleidslijn voor de aan-

pak van (her)verdeelvraagstukken en (C) het overgangstraject voor A. en B. te mitige-

ren. Tevens stelt het bestuur enkele randvoorwaarden hiervoor vast. Ook worden afspra-

ken gemaakt over de overdracht richting het nieuwe bestuur en de betrokkenheid van de 

relevante IPO-gremia. De commissie zal uiterlijk in het najaar van 2015 advies uit bren-

gen.  

 

De commissie wordt voorgezeten door mr. G.J. Jansen en heeft als leden prof. dr. M.J.W. 

van Twist, prof. dr. L. van Leeuwen, prof. dr. L. Schaap en prof. dr. E.T. Verhoef. Een 

vijfde lid wordt nog toegevoegd. Het bestuur mandateert hiertoe de voorzitter, secreta-

ris, de portefeuillehouder Financiën en de heer Jansen.  

 

Agenda Stad 

Het bestuur bespreekt de door het kabinet geformuleerde ‘Agenda Stad’. Dit is een ge-

zamenlijke agenda van rijk, steden, provincies, bedrijven en samenleving. Doel is de 

concurrentiekracht van stedelijke regio’s te versterken door een integrale benadering. 

BZK is trekker in afstemming met EZ en I&M. Opbrengst op korte termijn is een pakket 

maatregelen. Opbrengst op lange termijn is een visie en een verkenning. BZK denkt aan 

een werkwijze vanuit de gebiedsgerichte benadering c.q. vanuit maatschappelijke opga-

ven. Partijen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren. De werkwijze wordt nog verder 

geconcretiseerd. Parallel aan de Agenda Stad loopt de Urban Agenda van de Europese 

Commissie, gericht op het versterken van de stedelijke dimensie in het EU-beleid. Ook 

hier is een integrale aanpak leidend. 

 

Het bestuur constateert dat de precieze vraag van het ministerie van BZK aan de provin-

cies niet duidelijk is en dat dit tevens geldt voor de wijze waarop een en ander georgani-

seerd wordt. Afgesproken wordt om deze nader invulling af te wachten, maar vooruitlo-

pend hierop alvast een gezamenlijke inzet voor te bereiden waarmee vanuit de provincies 

de Agenda Stad gevoed kan worden. Hierbij wordt bezien welke lopende initiatieven bin-

nen provincies – waaronder KOMPAS 2020 en het Jaar van de Ruimte – passen binnen de 

Agenda Stad.  

 

Europese prioritaire dossiers 

Het bestuur neemt kennis van de actuele stand van zaken van de Europese prioritaire 

agenda. In het verlengde hiervan bespreekt het ‘Investment Plan for Europa’ van de 

Commissie-Juncker en de afspraak die in het HNP-bestuur zijn gemaakt over de wijze 

waarop de provincies hiermee aan de slag gaan. Het bestuur onderschrijft de voorgestel-

de – op het niveau van de landsdelen/managementautoriteiten georganiseerde - werk-

wijze en neemt kennis van de bijeenkomst in januari door de vicepresident van de Euro-

pese Investeringsbank (EIB) in dit kader ten kantore van het IPO. De betrokken porte-

feuillehouders worden hiervoor uitgenodigd.  
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Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de prioritaire IPO-agenda en wisselt van gedachten over de actue-

le stand van zaken van de dossiers ‘VTH/RUD’s, ‘Bestuurlijke organisatie: afschaffing 

Wgr-plus’, Vitaal Platteland: PAS  en Natuurwet’, ‘Energie’ ‘DROW: Wind op Land, Omge-

vingswet en Deltaprogramma’, ‘OV-tarieven’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Inzake dit laatste 

dossier wordt geconstateerd dat de provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg 

per 1 januari 2015 na twintig jaar eindigt. Geconstateerd wordt dat de overdracht goed 

verloopt en er sprake is van een waardige overdracht waarbij geen kinderen tussen wal 

en schip vallen. Zo zijn bijvoorbeeld ook de wachtlijsten verder ingekort. Gemeld wordt 

dat in de afscheidsbijeenkomst van de gedeputeerden Jeugdzorg gememoreerd is dat de 

samenwerking en betrokkenheid op dit dossier zeer hoog is geweest. Het dossier ‘Transi-

tie Jeugdzorg’ wordt daarom geschrapt van de Prioritaire IPO-agenda. Meer informatie 

over de afronding van de provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg via:   

http://www.ipo.nl/publicaties/ipo-neemt-afscheid-van-de-jeugdzorg  

 

Algemene evaluatie transitie IPO 

Het bestuur heeft in de werkconferentie op 11 & 12 september 2014 de uitgangspunten 

vastgesteld voor de algemene evaluatie van de transitie van het IPO. De heer Deetman, 

voormalig voorzitter van de Transitiecommissie in 2011, heeft ingestemd met het ver-

zoek van het bestuur om leiding te geven aan deze evaluatie. Het bestuur neemt kennis 

van het plan van aanpak van de heer Deetman en de bijbehorende kosten. Afgesproken 

wordt dat de heer Deetman in de bestuursvergadering van 19 maart a.s. de uitkomsten 

van de evaluatie presenteert. De uitkomsten worden ter beschikking gesteld aan het 

nieuwe IPO-bestuur ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode (2015-2019).  

 

Kwartaalcijfers IPO 

Het bestuur neemt kennis van de cijfers van het derde kwartaal 2014 van het IPO. 

 

Nieuw huisvesting IPO-bureau 

Deze vergadering van het bestuur markeert tevens de eerste keer dat het bestuur ver-

gadering in de nieuwe huisvesting van het IPO-bureau. Sinds 24 november 2014 is het 

IPO-bureau gehuisvest in het ‘Huis van de Provincies’ aan de Herengracht 23 te Den 

Haag. De nieuwe huisvesting van het IPO-bureau is een gevolg van de besluitvorming 

inzake de transitie van het IPO. De nieuwe huisvesting levert niet alleen een besparing 

op in de huisvestingskosten – en daarmee een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling in 

het kader van de transitie – maar voorziet de provincies ook van een ‘Huis van de Pro-

vincies’ in Den Haag. Het ‘Huis van de Provincies’ huisvest niet alleen een deel van de 

provinciale lobbyisten, maar kan tevens benut worden voor representatieve doeleinden 

en als (kosteloze) vergaderruimte en ontmoetingsplek voor de provincies in Den Haag. 

Het representatieve karakter van de huisvesting wordt aansluitend op de bestuursverga-

dering gemarkeerd door de ontvangst van minister van Economische Zaken Henk Kamp 

ter ondertekening van de Samenwerkingsagenda voor het MKB.     

http://www.ipo.nl/publicaties/ipo-neemt-afscheid-van-de-jeugdzorg

