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Aan de leden van Algemene Vergadering
C.c.: de statengriffiers

Geachte leden van de Algemene Vergadering,
In oktober 2016 zijn wij als kwartiermakers voor het oprichten van een vereniging voor Statenleden aan de slag gegaan. Wij brengen jullie hierbij op de hoogte
van de door ons gezette stappen.
Eerste stap voor Statenlid.Nu is gezet!
Eind 2016 zijn door ons - als kwartiermakers - de eerste stappen voor de oprichting van een beroepsvereniging voor Statenleden gezet: Statenlid.Nu. In het
najaar van 2016 hebben wij verkennende gesprekken gevoerd met beroepsverenigingen, zoals Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van
AB-leden van Waterschappen en andere deskundigen. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een concreet plan en een subsidieaanvraag bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft positief gereageerd en ingestemd met de aanvraag voor het
toekennen van subsidie om te de vereniging voor Statenleden op te richten en de eerste activiteiten uit te voeren.
Deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging
Het hoofddoel van de vereniging voor Statenleden is om individuele Statenleden en daardoor Provinciale Staten in zijn geheel sterk en krachtig in positie te
krijgen. Statenlid.NU wil dit doen door:
• Deskundigheidsbevordering
• Belangenbehartiging
• Behartigen van rechtspositionele belangen in overleg met het ministerie van BZK
Op dit moment wordt gewerkt aan de formalisering van de vereniging. In februari 2017 ontvangen alle Statenleden een persoonlijke brief met meer informatie.
Op de website van het IPO zal ook een bericht geplaatst worden over de door ons gezette stappen.
Meer weten: wij kunnen gemaild worden op statenlidnu@ipo.nl.
Het bestuur van Statenlid.Nu (in oprichting) wenst alle Statenleden een mooi en politiek succesvol 2017 toe!

Huri Sahin, Statenlid Zuid-Holland (voorzitter)
Teus Dorrepaal, Statenlid Friesland (penningmeester a.i.)
Lucia van Milaan, Statenlid Gelderland (secretaris)
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