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Geachte mevrouw, geachte heer, 

Met de Algemene Vergadering van het IPO is afgesproken dat ongeveer jaarlijks een enquête onder 
de leden van Provinciale Staten wordt afger m ïning te peilen ovar IPO-gerelateerde 
zaken ter versterking v n de band tus n Statenleden en het IPO en de dienstverlening van het 
IPO aan Provinciale Staten. 

Voor de z mer is e enquête afger n gericht op een drietal thema's: Thema's IPO-
Jaarcongres', 'IPO.nl' en 'IPO-Klankbordgroep'. Een samenvatting van de uitkomsten van de 
enquête treft u bijgevoegd aan (bijlage). Op grond van dezj uitkomsten is de uitwerking v n deze 
thema's verder ter hand genomen. Graag informeren wij u op de wijze waarop dit gestalte krijgt. 

Thema's IPO-Jaarcongres 2013 
Via de enquête bent u gevraagd welke thema's tijdens het IPO-Jaarcongres 2013 op 9 oktober a.s. 
te Lelystad wel en niet besproken zouden moeten worden. Dit top-3 onderwerpen 'Bestuurlijke 
inrichting van Nederland en interbestuurlijke verhoudingen', 'Positie i profiel provincies' e 
'Transitie Jeugdzorg' zijn verwerkt in het programma. Het eerste onderwerp is onderdeel van het 
plenaire programma terwijl de thema's 'Positie en profiel provincies' en 'Transitie Jeugdzorg' 
onderwerp zijn van separate v/orkshops tijdens het 'Blik op de Toekoi nst'-ochtendprogre 
(10.00 - 12.00 uur) van het IPO-Jaarcongre 

Vooi ladere informatie over het progra het IPO-Jar as kunt u terecht op 
www.ipo.nl. Tevens heeft u deze week een digitale aankondiging ontvangen over de openstelling 
van de inschrijving voor het congres en ontvangt u binnen enkele dagen per post de congreskrant 
als formele uitnodiging en inhoudelijk voorproefje v >or het IPO-Jaa ;ongres 
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IPO.nl 
inds februari j l . is de website van het IPO vernieuwd. Leidend v oor de vebsite i iet 
intal dossiers dat het IPO behartigt conform de 'smalle doch betekenisvolle agenda' die 

gebaseerd is op de provinciale kerntaken uit 'Profiel Provincies'. Tevens is een apart gedeelte op de 
ite ingericht specifiek gericht op leden van Pro nciale Stater. De litkomsten van de enquête 
orden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de website n de wekelijkse nieuwsbrief. 

IPO-Klankbordgroep 
In het kader i de informatievoorziening tus n het IPO en Statenleden alsmede iet inzichtelijk 
naken van uw ideeën en opvattingen over IPO-gerelateerde zaken is via de enquête aan u 
voorgelegd of u prijs stelt op een IPO-klankbordgroep. Gezien uw positieve reactie wordt een nader 
uitgewerkt v voorgelegd aan uw vertegenwoordiging bin :t IPO: de Alger 
Vergadering. De erstvolgende Algemene Vergadering vindt plaats tijdens het IPO-Jaarcongres op 
9 oktober 2013. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze bespreking. 

Indien u prijs stelt op het ontva igen van het volledige onderzoek dan kunt u de; n bij 
Ellen van Haasen (evhaasen@)ipo.nl of 070 888 12 23). Het volledige onderzoek wordt tevens 
geagendeerd voor de Algemene Vergadering op 9 oktober !013. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact 
opnemen met Ferdi de Lange (07 ! of fdlange@>ipo.nn. 

Met vriendelijke groet, 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

drs. G. Beukema 
algemeen directeur 
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Bijlage behorend bij IPO-brief kenmerk DIR 06461/2013 
d.d. 3 september 2013 

Geacht Statenlid, 

In juni/juli heeft u meegewerkt aan onze internet enquête voor het jaarcongres, de site en de 
mogelijkheden voor een IPO klankbordgroep. Wij zijn u daarvoor erkentelijk. U gaf aan 
geïnteresseerd te zijn in de uitkoi ïsten van het onderzoek. Hieronder vindt u de belangrijkste 
bevindingen. 

Respoi 
Wij hebben alle Statenleden benaderd. U heeft samen met 23% van uw collega's gerespondeerd 
(n=126). Daarmee zijn we tevreden. Het geeft ons een goede indicatie hoe u allen over een aantal 
zaken rondon het IPO denkt. Sommige resultaten moeten we wel met v< srstand interpreten net 
name die over onze site en de deelnamebereidheid a n de klankbordgroep. Een i ernetenquête laat 
niet toe de percentages zonder meer naar de volledige groep 
Statei lieden te JXtrapolei t i "Provincies 'nieuwe stijf. Hoe .pelen we 

actief/proactief in op de ontwikkelingen die 
f h e I Ui I I P O JaarCOIIgre doorBZKworden nagestreefd. Niet vanuit 

bedreigingen maar vanuit kansen kijken naar 
57% \ m de Statenleden overweegt sterk het IPO jaarcongres de bestuurlijke werkelijkheid in NL." 
"Kompas 2020" op 9 oktober te bezoeken, 15% is daarvan 
nog niet zeker. Van de twaalf door ons voorgestelde thema's 
voor de deelsessies, gaat uw grootste belangstelling uit naar 
zowel positie en profiel van de provincies (34% plaatst het in de top 2 onderwerpen), als besi mirlijke 
inrichting van Nederland en de interbestuurlijke verhoudingen (33%). Als speciale onder verpen 
trekken ook Transitie Jeugdzorg (25%) en Regionale economie/ Inpassing detailhandel uw aandacht 
(23%). Regionale Uitvoeringsdiensten (VTH) boeit u relatief het minst (34% plaatst het bij de 
onderste twee). 

Als we u helemaal vrij laten om onderwerpen te kiezen, dan noemt u deels dezelfde thema's, maar ook 
die gekoppeld zijn aan natuur en milieu, duurzaamheid e ïergie (33%). Een aantal u ook 
over nut en noodzaak van het IPO willen praten (9%) 

U geeft ons ook een aantal andere aandachtspunten. U pleit voor focus op inhoudelijkheid. Sommigen 
van u geven expliciet aan dat op het congres het sociale elen ïnt niet teveel genegeerd mag worden. 

Onz> website IPO.nl heeft bij u nog geen algemene bekendheid. Ruim n derde \ u kent o; e site 
niet, nog eens een derde bezoekt ons incidenteel. 16% mogen we t onze meer e bezoekei 
rekenen. Die komt één tot drie maal maand op onze site. De bezoekers van onze site noemen hem in 
meerderheid informatief en nuttig (74%), 55% vindt hem bij het IPO passen (39% neutraal). 

Onze wekelijks nieuwsoverzicht bereikt 41% van u. Van de ontvangers typeert 83% hem als nuttig. 
Daarentegen is de onbekendheid van onze nieuwsbrief vrij hoog: 39% van u kent hem niet. 10% kent 
hem wel, i ïaar heeft hem ïog niet aangevraagd. Slechts 7% van u zegt geen belangstelling te hebber 

IPO-klankbo rdgroep 
We hebben het idee van een IPO-klankbordgroep a n u voorgelegd. U reageert positief. 63% ziet et 
meerwaarde van zo'n klankbordgroep (40% voor zowel IPO als Statenleden, 12 % vooral \ 
Statenleden, 11% vooral voor het IPO). 24% van u wil zonder meer aan zo'n klankbordgroep 
deelnemen, 34% misschien. 
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