
 

 

 

 

 
 

Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  
17 april 2014 te Den Haag 

 

 

KOMPAS 2020 

In november jl. heeft het bestuur besloten tot KOMPAS 2020. KOMPAS 2020 vormt ‘het 

verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen én de 

Tweede Kamerverkiezingen (2017). KOMPAS 2020 ligt in het verlengde van en gebaseerd 

op het document ‘Profiel Provincies’ (2010) en gaat in op de inhoudelijke positie van de 

provincies in de komende jaren en de thematiek en de analyse van de maatschappelijke 

ontwikkelingen en opgaven die daaraan ten grondslag liggen. Hierbij worden de uitkom-

sten van de IPO-trajecten ‘Profiel Provincies’ (provinciale projecten als voorbeeld van 

succesvolle taakuitoefening op de provinciale kerntaken) en ‘Stip aan de Horizon’ (toe-

komstverkenning 2020/2030) betrokken alsmede de Europese dimensie.  

 

Het bestuur heeft de conceptversie van KOMPAS 2020 vastgesteld die in de maanden 

april, mei en juni wordt besproken met Provinciale Staten in twaalf provinciale bijeen-

komsten. Zoals eerder afgesproken was het voor provincies mogelijk om voorafgaand 

aan de bestuursvergadering KOMPAS 2020 door Provinciale Staten te laten bespreken. 

Provinciale Staten van Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en KOM-

PAS 2020 op 16 april besproken. Het bestuur heeft de uitkomsten hiervan betrokken bij 

de bespreking. De door Provinciale Staten van Overijssel gehanteerde werkwijze is zeer 

goed bevallen en wordt onder de aandacht gebracht van de overige provincies. Op grond 

van de uitkomsten van de bespreking met Provinciale Staten stelt het bestuur op 19 juni 

– na bespreking met de Algemene Vergadering op diezelfde dag – KOMPAS 2020 toe en 

vormt daarmee de inhoudelijke basis voor het verdere traject richting verkiezingen voor 

Provinciale Staten en Tweede Kamer. 

 

Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur bespreekt de actuele ontwikkelingen inzake het kabinetsvoornemen tot af-

schaffing van de Wgr-plus. Mede op grond van gesprekken door de bestuurlijke delegatie 

met leden van de Tweede Kamer zijn in het bestuur afspraken gemaakt over de verdere 

handelswijze inzake dit dossier met het oog op de bespreking van het wetsvoorstel tot 

afschaffing van de Wgr-plus door de Tweede Kamer die voorzien is voor de eerste week 

na het meireces. Het bestuur De bestuurlijke delegatie bestaat uit de voorzitter en de 

bestuursleden Van Lunteren (Utrecht), Meijers (Gelderland) en Rietkerk (Overijssel). In-

zet van het bestuur is – conform het regeerakkoord – om te komen tot afschaffing van 

de Wgr-plus.  

 

Transitie DLG: Plan van Aanpak 

In het kader van de afspraken met het rijk over de decentralisatie van het natuurbeleid 

naar de provincies vindt de transitie van DLG plaats. Dit traject vindt plaats onder ver-

antwoordelijkheid van de Kring van Provinciesecretarissen die daartoe interprovinciaal 

transitiemanager Carolien de Boer hebben aangesteld. In het verlengde hiervan is een 

plan van aanpak voor het traject opgesteld dat door de Kring van Provinciesecretarissen 

op 12 maart 2014 is vastgesteld. Het bestuur neemt – mede op grond van een toelich-

ting van Carolien de Boer – kennis van het plan van aanpak en stemt in met de financie-

ring van het plan van aanpak die via de Kassiersbegroting en de reguliere IPO-

verdeelsleutel verloopt. Tevens maakt het bestuur afspraken over de bestuurlijke betrok-

kenheid die bestaat uit de informatievoorziening aan het IPO-bestuur (gebaseerd op de 

belangrijke momenten in het traject), afspraken over het bestuurlijk optreden die - af-

hankelijk van het vraagstuk – belegd worden bij de bestuurlijke adviescommissies Vitaal 

Platteland en het informeren van de colleges van GS (via het IPO-bestuur en de daarvoor 

gebruikelijke provinciale procedure).  
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Prioritaire IPO-agendaTransitie Jeugdzorg 

Het bestuur wisselt uitgebreid van gedachten over de stand van zaken van de prioritaire 

IPO-dossiers ‘Transitie Jeugdzorg’, ‘Vitaal Platteland: PAS’, ‘DROW: STRONG’ en 

‘VTH/RUD’s’ op grond van mondelinge toelichtingen van de portefeuillehouders in het 

bestuur. 

 

IPO-Jaarverslag en Jaarrekening 2013 

Het bestuur stelt jaarlijks het IPO-Jaarverslag en de Jaarrekening vast. Het Jaarverslag 

geeft aan in hoeverre de doelstellingen van het afgelopen jaar zijn behaald en wat de 

daadwerkelijke kosten hiervan waren. Het bestuur heeft daarbij het IPO-Jaarverslag en 

de IPO-Jaarrekening 2013 (gebaseerd op het IPO-Jaarplan en –begroting 2013) vastge-

steld. Conform de statuten van de vereniging IPO worden Jaarverslag en Jaarrekening ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. De Algemene Verga-

dering vindt op 19 juni 2014 plaats. 

 

Gezamenlijke lobby en huisvesting provinciale lobbyisten 

In het kader van de transitie van het IPO is een werkgroep Communicatie & Belangenbe-

hartiging ingesteld die onder andere op het vlak van gezamenlijke lobby een ‘pilot’ heeft 

uitgevoerd bij het gezamenlijke behartigen van provinciale dossiers in ‘Den Haag’ door 

het IPO en de provinciale lobbyisten. Op grond van deze pilot heeft de Kring van Provin-

ciesecretarissen besloten om dit door te zetten in permanente gezamenlijke aanpak waar 

recent nadere afspraken over zijn gemaakt. Het bestuur neemt kennis van de gezamen-

lijke aanpak en de daarbij behorende afspraken. In het verlengde hiervan en naar aan-

leiding van het besluit tot herhuisvesting van het IPO-bureau besluit het bestuur een 

brief naar de colleges van Gedeputeerde Staten te sturen waarbij het aanbod wordt ge-

daan om gebruik te maken van het (eind dit jaar te door het IPO-bureau te betrekken) 

nieuwe kantoor als huisvesting van de provinciale lobbyisten. Dit aanbod is ‘om niet’ 

waarbij iedere provincie een eigen afweging kan maken.  

 

Werkgeverszaken 

Het bestuur neemt vertrouwelijk kennis van de actuele stand van zaken van de pensi-

oenonderhandelingen en  mandateert de bestuurlijke onderhandelingsorganisatie inzake 

de lopende cao-onderhandelingen.  

 

Beslispunten 

Het bestuur stemt in met de volgende beslispunten: 

- Instemming met de hoofdpunten van een IPO-standpunt naar aanleiding van de con-

sultatiebrief van het ministerie van BZK over het rapport van de universiteit van Til-

burg naar knelpunten en oplossingen integriteitsonderzoeken in Nederland; en 

- Instemming met de voordracht van de heer J.H. de Reuver als adviserend lid van de 

Waarderingskamer.  

 


