Aan: de leden van het IPO-bestuur
Brandbrief samenwerking met beroepsvereniging van Statenleden

Geachte leden van het bestuur,

25 februari 2022

Graag gaan wij op zeer korte termijn met het gehele bestuur in overleg om te spreken over onze grote
zorgen ten aanzien van de samenwerking met het IPO-bureau. Er mag geen verschil zijn in ‘woorden’
versus ‘daden’. Die werkelijkheid is er echter wel. Ondanks alle inspanningen en verbeterafspraken
lukt het niet om op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid aan de slag te zijn. Daar is een andere
houding voor nodig vanuit het IPO-bureau. U als bestuur bent de enige die daar invloed op heeft en
wij hebben vertrouwen in u als bestuur om daar zichtbare verandering in te brengen.
Sinds 2017 is er, met grote dank aan toenmalig IPO-voorzitter Ank Bijleveld, een beroepsvereniging
voor Statenleden opgericht. Statenleden waren voor die tijd niet verenigd om op te komen voor hun
rechtspositionele belangen, deskundigheidsbevordering en er was voor Den Haag geen aanspreekpunt
van provinciale volksvertegenwoordigers. Door de komst van Statenlidnu is daar in positieve zin veel
veranderd. Inmiddels is ruim 80% van alle Statenleden lid van onze vereniging.
Ons verenigingsbestuur heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel inzet gepleegd om samenwerking
van de grond te krijgen met het IPO. Net als de VNG en de Vereniging voor Raadsleden doen, is het
ook op provinciaal niveau van belang om op thema’s elkaar te versterken. Echter moeten wij tot onze
grote spijt concluderen dat die samenwerking met Statenleden nauwelijks tot stand komt, ondanks de
vele pogingen. Afgelopen woensdag werd door het IPO-bureau de uitnodiging verzonden voor het PSdiner op 29 maart. Een eerder geplande datum kon niet doorgaan, waarbij er eveneens geen
samenwerking mogelijk was met onze beroepsvereniging. Juist nu lag er een kans om samen alsnog
iets neer te zetten. Juist met de thema's die op die avond aan de orde zijn: rechtspositie en integriteit.
Precies de thema’s waar onze beroepsvereniging veel expertise over heeft, veel met Statenleden over
praat en bijeenkomsten voor organiseert. Een aantal van onze leden ging er zelfs logischerwijs vanuit
dat de bijeenkomst op 29 maart gezamenlijk georganiseerd was. Vanuit onze beroepsvereniging heeft
onze directeur diverse keren gevraagd om samen iets op te zetten. Daar wordt verder geen gehoor
aan gegeven, het blijft bij ‘informeren’ over het proces en de optie om voorafgaand vanuit Statenlidnu
nog kort een woordje te spreken.
Dit voorbeeld is voor ons bestuur de druppel die de emmer doet overlopen, waarbij wij opnieuw het
gevoel hebben dat het ontbreekt aan goede wil vanuit de top van het IPO-bureau om op gelijkwaardige
basis echt met elkaar dingen te doen. Informeren is wat anders dan samen elkaar sterk maken en fijn
aan de slag zijn met elkaar. Na vier jaar constructief pogingen wagen, gesprekken voeren,
relatiebeheer te doen, op de inhoud proberen zaken uit te wisselen is voor ons bestuur de maat vol.
Het kan zo niet langer meer. Daarom richten wij ons tot u. Tevens zullen wij dit schrijven ook delen
met de Commissarissen van de Koning.

We willen benadrukken dat het niet ligt aan een paar mensen bij het IPO die wél samenwerken. Toch
ligt de weg in de organisatie niet vrij om op een fijne, open en constructieve wijze te bouwen aan een
beter middenbestuur met Statenleden. Er zijn teveel voorbeelden waar het tegenovergestelde in de
praktijk blijkt. Wij zien daarom uit naar het gesprek met het voltallige bestuur over het waarborgen
van een betere samenwerking met Statenleden, waarin woorden worden omgezet in daden. Een
suggestie van onze kant zou zijn dat we in een eerstvolgende IPO-bestuursvergadering (17 maart)
aansluiten om het gesprek te hebben over de brandbrief.
Wij zien uit naar uw reactie op ons verzoek en hopen u in voltalligheid te ontmoeten in uw vergadering.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Statenlidnu

