
MEMO 

 
Aan : Staten- en commissieleden  
Van : Jan Smits en Peter Zwiers (AV-IPO leden) 
Datum : 19 augustus 2015 
Onderwerp : Draagvlak voor AV-IPO leden 

 
 
Inleiding: 
 
De door de staten gekozen AV-IPO leden, de heren Smits (VVD) en Zwiers (PvdA) hebben op 18 juni 
jl. de Algemene Vergadering (AV) van het IPO bezocht als zijnde de vertegenwoordigers van 
Provinciale Staten van Drenthe. 
In die vergadering is aan de orde geweest dat het merendeel van de leden de AV enkel en alleen 
bezoekt omdat dit - nu eenmaal - statutair is vastgesteld. Daarnaast zijn er vragen over mandaat en 
het draagvlak binnen Provinciale Staten voor de AV-leden. 
De eerder gehouden evaluaties door het IPO van de commissie Deetman (‘Transitie IPO’) en de 
commissie Meijdam (‘Evaluatie IPO’) die spreken over de rol en de betekenis van de AV, geven geen 
algemene genoegdoening. Kortom een weinig bevredigende situatie zo vinden ook de Drentse 
afgevaardigden. 
 
In de AV-vergadering van 18 juni is vervolgens het initiatief ontstaan om (wederom) te spreken in klein 
verband over de rol en bevoegdheid van de AV-leden.  
De eerste (landelijke)bijeenkomst hierover zal plaatsvinden op 15 september a.s. 
 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst willen uw AV-leden hierover graag met u van gedachten wisselen. 
De uitkomst van deze gedachtewisseling is vervolgens input voor de landelijke bijeenkomst op 15 
september.  
 
 
Draagvlak 
De Algemene Vergadering vindt 2 maal per jaar plaats. Bij uitzondering wordt een extra vergadering 
uitgeschreven. 
In Drenthe vindt, voorafgaand aan de AV een overleg plaats tussen de AV-IPO leden en de 
portefeuillehouder IPO, de heer Van der Tuuk, inclusief ambtelijke ondersteuning (petit comité). 
In dit overleg wordt de agenda van de komende vergadering doorgesproken en wordt informatie uit 
GS over het betreffende onderwerp gedeeld. Ook de gezamenlijk te geven reactie in de AV 
vergadering wordt doorgenomen. 
 
De AV hoeft over het algemeen geen besluiten te nemen over de stukken die worden voorgelegd. 
Uitzondering hierop zijn de jaarstukken en de begroting en meerjarenagenda. 
Wel vindt beraadslaging over stukken plaats en het is dan ook van belang dat de AV-IPO leden 
kunnen spreken namens PS, weten dat er draagvlak is voor het geen zij over het betreffende stuk ter 
vergadering inbrengen. 
 
Het vinden van draagvlak zou kunnen worden geconcretiseerd door de betreffende vergaderstukken 
op de Lijst van ingekomen stukken te plaatsen van de betreffende Statencommissie (afhankelijk van 
het onderwerp, FCBE of OGB). Om vervolgens de commissieleden de mogelijkheid te geven om 
hierop in de vergadering te reageren.  
Praktisch probleem hierbij is dat de stukken voor de AV-IPO een eigen tijdpad kennen die niet 
synchroon loopt met die van de aanleveren van stukken voor de Statencommissies. 
De stukken vanuit het IPO worden daarvoor te kort voor aanvang van de vergadering toegestuurd. 
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De tijd tussen ontvangst van de stukken en de AV-IPO vergadering is ongeveer twee weken. 
 
Een andere mogelijkheid is om iedere fractie te vragen een zogenaamde ‘meelezer’ voor de AV-IPO 
stukken aan te dragen. Deze ‘meelezers’ ontvangen de stukken van de AV-IPO leden voorzien van 
een korte oplegnotitie waarbij wordt aangegeven welke onderdelen om een reactie vragen. De 
‘meelezers’ kunnen schriftelijk (via de mail) hun reactie geven. 
Vervolgens worden deze reacties gebundeld en meegenomen in het overleg met gedeputeerde Van 
der Tuuk, het petit comité, om zo te komen tot een Drents standpunt in te brengen in de AV-IPO 
vergadering. 
 
Voorstel: 
 
De AV-IPO leden stellen u voor om de te kiezen voor de optie van het ‘meelezen’ van de 
vergaderstukken van de Algemene Vergadering door vertegenwoordigers uit de 10 verschillende 
fracties en daarbij de route te kiezen zoals omschreven. 
 
 


