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Samenvatting: voorgesteld wordt de leden de heren J. van de Velde en M.A. van ’t Westeinde
te benoemen ter vertegenwoordiging van de Provincie Zeeland in de Algemene Vergadering
van het IPO.
Het IPO is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden van de
vereniging en zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Algemene Vergadering. Het IPO is
gevestigd in Den Haag en beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel.
Het Bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke
voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of
ruimtelijke ontwikkeling.
De Algemene Vergadering kent 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee
Statenleden per provincie. De Algemene Vergadering houdt in wezen toezicht op het bestuur
(governance) binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en
behandelt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen alsmede het Jaarverslag en de
Jaarrekening van het IPO.
De statuten van het Interprovinciaal Overleg zijn meest recent op 20 december 2017 op een
aantal onderdelen gewijzigd.
Artikel 5.1 van de Statuten
Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee (2) personen aan ter
vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering. Het volgens de
Provinciewet daartoe bevoegde orgaan besluit omtrent de verstrekking van een machtiging tot
vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering.
Het is daarmee, in afwijking tot de vorige statenperiode, niet mogelijk om naast deze twee leden
een plaatsvervangend lid aan te wijzen.
Provinciale Staten van Zeeland benoemen twee leden tot lid van de Zeeuwse afvaardiging naar
de Algemene Vergadering van het IPO. Voorgesteld wordt de leden de heren J. van de Velde
en M.A. van ’t Westeinde te benoemen tot leden.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
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Onderwerp:

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
het Presidium,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter
drs. F.J. van Houwelingen MPA, griffier
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 april 2019, nr. 19011438.;
besluiten:


de leden de heren J. van de Velde en M.A. van ’t Westeinde aan te wijzen ter vertegenwoordiging van de
Provincie Zeeland in de Algemene Vergadering van het IPO.

