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Aan de leden van Provinciale Staten
(d.t.v. de Statengriffiers)

In afschrift aan:
de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering

! nterproyinciaal Overleg O

I
uw brieF van uw kenmerk

ondenverp

IPOST - de vernleuwde nieuwsbrlef van het IPO

ons kenmerk

cor,,1' 06923/2014
datum

24 april2OL4

Geachte mevrouw, geachte heer.

In het kader van de transltie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn met de Algemene
Vergadering, de vertegenwoordiger van Provinciale Staten binnen het IPO, diverse afspraken
gemaakt over de betrokkenheid van Provinclale Staten van het IPO, In het verlengde hiervan wordt
ongeveer jaarlijkse een enquête onderuw lecfen gehouden om uw mening te peilen overdiverse
onderwerpen variërend van de (lnhoudelijke) invulllng van het lPO-Jaarcongres tot de wijze waarop
het IPO u kan ondersteunen in uw werkzaamheden.

Op grond hiervan is afgesproken dat het leldende uitgangspunt is dat Statenleden beperkte tijd ter
beschikking hebben. Tevens ¡s uit de besprekingen met de Algemene Vergadering én de
uitkomsten van de enquêtes naar voren gekomen dat u prijs stelt op informatievooziening
relevant voor uw werkzaamheden.

IPOST: de lPO-nieuwsbrlef voor Statenleden
Veel leden van Provinciale Staten zijn geabonneerd op de wekeliJkse nieuwsbrief van het IPO. Deze
(digitale) nleuwsbrief ls recent volledlg vernieuwd. Daar hoort ook een nieuwe naam b[: iPOST,

Sinds februari verschijnt de IPOST voortaan op maandag- in plaats van vrijdagmiddag. Niet alleen
de lay-out maar ook het karakter is gewljzlgd: naast de veÊrouwde terugblik op de vorige weelç
blikken we vooruit op de komende week, brengen we interviews en meer nieuws uít de twaalt
provincles en Europa, Met deze vernieuwde opzet hopen wij tegemoet te komen aan uw wensen en
beter aan te sluiten blj de actualiteit,
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De |POST is nu enkele maanden actief en wlj zijn - mede op grond van de reacties van de lezers
van de iPOST - tevreden over het resultaat. Op grond van dit gegeven en gelet op de gemaakte
afspraken over de relatle tussen Provinciale Staten en het IPO ontvangen alle leden van Provinclale
Staten met ingang van de editie van 28 aprll 2014 de IPOST op het mailadres dat bij het IPO

bekend is, Uiteraard kunt u zich indien u hier geen op prijs stelt zich gemakkelijk afmelden voor de
IPOST en is zorg gedragen dat huidige abonnees de IPOST niet dubbel ontvangen.

Wij hopen met de vemieuwde ¡POST te voldoen aan de met u gemaakte afspraken en daarmee een
relevante biJdrage te leveren aan uw werkzaamheden, Uw opmerkingen over de |POST stellen wij
zeer op prljs en kunt u sturen naar communlcatie@igo.nl.

vriendelijke groet,

OVERLEG

drs, G, Beukem

algemeen directeur


