
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

21 maart te Den Haag 
 
 

Stand van zaken ‘package deal’ Financiële verhoudingen 

Op 31 januari jl. heeft het bestuur in meerderheid besloten om met de ‘packagedeal’ fi-

nanciële verhoudingen in te stemmen. Als onderdeel van deze besluitvorming is een brief 

gestuurd aan de ministers van Financiën en BZK waarin op een aantal punten wordt aan-

gegeven hoe het IPO het akkoord uitleg en welke onduidelijkheden zijn gesignaleerd. Als 

onderdeel van deze brief is het verzoek gedaan tot een ‘verhelderend gesprek’ dat moge-

lijk kan leiden tot vergroting van het draagvlak voor het akkoord. Het gesprek vindt 

plaats op 16 april 2013. 

 

Ter voorbereiding op dit gesprek heeft het bestuur de inzet voor dit gesprek vastgesteld. 

Bij de voorbereiding van deze inzet is de brief van 20 februari jl. betrokken van de pro-

vincies Gelderland, Fryslân, Limburg, Noord-Brabant en Limburg. In deze brief is aange-

geven dat de brief van het bestuur aan de ministers van Financiën en BZK niet voldoende 

de bezwaren verwoordt om eventueel ook tot instemming met het akkoord door deze 

provincies te kunnen komen. Enkele aanvullende punten zijn in de brief benoemd die 

tijdens het ‘verhelderend gesprek’ aan bod dienen te komen.   

 

Visienota Binnenlands Bestuur 

In tegenstelling tot eerdere berichten was de Visienota Binnenlands Bestuur van minister 

Plasterk, naar aanleiding van zijn toezegging aan de Eerste Kamer tijdens de behandeling 

van de BZK-begroting conform de motie-Kox, tijdens de vergadering van het bestuur nog 

niet gepubliceerd. Ter voorbereiding van de bespreking van de Visienota en een eerste 

IPO-reactie heeft het bestuur van gedachten gewisseld over de mogelijke uitgangspunten 

voor deze reactie. Zodra de Visienota beschikbaar is, volgt (via een korte schriftelijke 

ronde) overleg in het bestuur over de eerste IPO-reactie. De Visienota wordt ter uitge-

breide bespreking geagendeerd voor de vergadering van het bestuur van 18 april 2013.  

 

In het verlengde van de bespreking van de (nog niet beschikbare) Visienota Binnenlands 

Bestuur bespreekt het bestuur de hoofdlijnen voor de reactie op het nieuw beleidskader 

herindeling. De IPO-reactie wordt voorbereid door de Kring van Provinciesecretarissen en 

ter besluitvorming geagendeerd voor de vergadering van het bestuur op 18 april 2013. 

 

Plannen van aanpak ‘Positie en profiel provincies’ / ‘Stip aan de Horizon’ 

Conform de Meerjarenagenda 2012-2015 van het IPO zijn de trajecten ‘Positie en profiel 

provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ gestart. In het Profieltraject worden de prestaties van 

de provincies bij een aantal maatschappelijke opgaven die samenvallen met de provincia-

le kerntaken zichtbaar gemaakt. Gesignaleerde ontwikkelingen en knelpunten leveren 

input voor de agenda 2015-2019. Het traject ‘Stip aan de Horizon’ heef tot doel relevante 

trends voor de lange termijn (2025/2030) te definiëren met bijbehorende maatschappe-

lijke opgaven en de provinciale rol daarin. Beide trajecten moeten uitmonden in een her-

ijkt profiel provincies en een inhoudelijke agenda die perspectief biedt voor de collegepe-

riode 2015-2019. Gelet op de voorbereiding van de provinciale verkiezingsprogramma’s 

moet dit herijkt profiel voor de zomer van 2014 gereed zijn. 

 

Het bestuur stemt in met het plan van aanpak ‘Positie en profiel provincies’. Noord-

Brabant heeft het plan van aanpak nog niet kunnen bespreken en maakt derhalve een 

voorbehoud. Het plan van aanpak voor ‘Stip aan de Horizon’ wordt aangehouden tot de 

vergadering van 18 april 2013. Aan de Kring van Provinciesecretarissen wordt verzocht 

om het plan van aanpak aan te passen op grond van de gedachtewisseling in het be-

stuur.  
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Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de prioritaire IPO-dossiers op 

grond van de prioritaire IPO-agenda.  

 

Transitie Jeugdzorg 

Het bestuur neemt kennis van de uitkomsten van het overleg tussen staatssecretaris Van 

Rijn en de bestuurlijke adviescommissie Jeugdzorg op 7 maart jl. ten kantore van het 

IPO. Gezamenlijk is de conclusie getrokken alles op alles te zetten dat er geen kinderen 

tussen wal en schip raken als gevolg van de overdracht van deze taak naar de gemeen-

ten. Daarvoor is het belangrijk dat de continuïteit van zorg hoog op de agenda blijft. 

 

Regionale omroepen 

In de vergadering van de portefeuillehouders regionale omroepen is afgesproken dat 

provincies gezamenlijk optrekken in een pleidooi voor waarborgen voor eigenheid en on-

afhankelijkheid van de regionale omroepen, vast te leggen in de Mediawet. Deze lijn is 

bevestigd door het bestuur in de vergadering van 31 januari 2013. Het gezamenlijk plei-

dooi dient als inzet voor het overleg met het ministerie van OCW over het kabinetsvoor-

nemen om de financiering van de regionale omroepen te centraliseren. Het bestuur stelt 

de inzet voor dit overleg vast. 

 

Omgevingswet 

Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de Omgevingswet. Een toetsver-

sie van de wet wordt binnenkort door de BAC DROW besproken. Op grond hiervan wordt 

een IPO-reactie op hoofdlijnen geagendeerd voor de bestuursvergadering van 18 april 

2013. De definitieve IPO-reactie wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 

2013. 

 

Rapport Radboud Universiteit ‘Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag’  

In november 2011 heeft het IPO-bestuur besloten om onderzoek te laten verrichten naar 

de positie van de provincies op gedecentraliseerde dossiers waarvan het beleid of de be-

leidskaders (grotendeels) door Europa wordt bepaald. Op 24 mei 2012 is dit besluit als 

onderdeel van de Europa-strategie van het IPO bevestigd. In november 2012 is de on-

derzoeksopdracht verstrekt aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Management-

wetenschappen. Het definitieve rapport is op 27 februari 2013 opgeleverd. Directie aan-

leiding voor het onderzoek was de vraag: ‘Heeft de verdergaande decentralisering van 

beleid gevolgen voor de positie van de provincies in het Brusselse en Haagse beleidsvor-

mingsproces? Zou dat gevolgen voor onze positie moeten hebben?’ 

 

Ter vergadering is het rapport toegelicht door één van de onderzoekers. Op grond van 

het onderzoek en de gedachtewisseling in het bestuur is de Kring van Provinciesecreta-

rissen, de directie van het IPO en de coördinator van het Huis van de Nederlandse Pro-

vincies te Brussel gevraagd om voor de zomer nadere voorstellen te formuleren tet be-

stuurlijke vaststelling. Het rapport wordt binnenkort openbaar gemaakt. 

 

Overige (hamer)punten 

Het bestuur neemt kennis van de uitkomsten van de conferentie ‘cao van de toekomst’. 

De uitkomsten worden nader uitgewerkt en de voorstellen die hier het resultaat van zijn 

worden voor volgende vergaderingen van het bestuur geagendeerd. 

 

Het bestuur neemt kennis van het werkplan HNP. Dit werkplan voor 2013 voor het Huis 

van de Nederlandse Provincies (HNP) is de basis voor de (lobby-)activiteiten van de be-

stuurders en medewerkers van het HNP. Het werkplan is een strategisch plan, waarin is 

opgenomen wat het doel is en de inzet van de provincies op de Europese dossiers. De 

concrete uitwerking van de dossiers worden maandelijks in het bestuur besproken aan de 

hand van de Europese lobbyagenda. Het HNP-bestuur heeft het werkplan op 31 januari 

2013 vastgesteld. 

 



- 3 – 

 

 

 

Het bestuur stelt de IPO-reactie uitvoeringswet EFRO en de IPO-reactie op het wetsont-

werp openbaar bibliotheekwerk vast.  

 

Het bestuur neemt kennis van het Nader programma IPO-Jaarcongres 2013. Het Jaar-

congres is, in tegenstelling tot voorgaande edities en in lijn met de afspraken met de 

Algemene Vergadering en besluiten van het bestuur, een eendaags congres. Gasprovin-

cie is Flevoland en het thema is ‘Stip aan de Horizon’. Het Jaarcongres vindt plaats op 9 

oktober 2013. 

 

Het ministerie van I&M heeft besloten het bestuurlijk koepeloverleg op te splitsen. Dit 

leidt tot een wijziging van de samenstelling van de IPO-kerndelegaties voor deze (thema-

tische) overleggen. Het bestuur stemt in met deze wijziging. 

 

 


