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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

a. Mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 8 september 2022 
 

b. Vaststellen conceptverslag vergadering IPO-bestuur 7 juli 2022 

 

c. Stand van zaken werving Algemeen Directeur/tijdelijk management IPO-bureau 

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving 

 

In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale overheden), krijgt de 

inzet van de gezamenlijke provincies bij de grote transities in de fysieke leefomgeving voor 

komende periode steeds meer vorm. Conform afspraak in het IPO-bestuur gebruiken we 

de bestuursvergaderingen de komende tijd blijvend om elkaar goed bij te praten hierover.  

 

Tijdens deze vergadering komt hierbij expliciet aan bod: 

- Verdieping op traject t.a.v. de financiële condities. 

- Verdieping op traject t.a.v. stikstof. 

 

b. Begroting 2023  

 

Vorige bestuursvergadering (7 juli) heeft het IPO-bestuur de conceptbegrotingen 2023 IPO 

Den Haag en BIJ12 besproken. Deze vergadering liggen de – op basis van hetgeen 

besproken op 7 juli - definitieve begrotingen 2023 IPO Den Haag en BIJ12 voor ter 

vaststelling en ter doorgeleiding aan de Algemene Vergadering.  

3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

 

a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies (ter 

informatie) 

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 8 september 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 8 september, 10.30 tot 13.00 uur  

 Locatie Floriade Almere 

 Genodigden Voorzitter: J. Smit (ZH) 

− Leden: N. Vedelaar (Dr), F.Q. Gräper-Van Koolwijk (Gr), S.A.E. Poepjes (Fr), P. Drenth 

(Gld), Y.C. Van Hijum (Ov), J. Fackeldey (Fl), S. Otters (NB), E. Stigter (NH), J.N. Baljeu 

(ZH), H.P. van Essen (Ut), M.M. van Toorenburg (Li) en A.J. van der Maas (Zld) 

− Adviseurs:  A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J.M.M. Polman (Zld) en A.W. Smit 

(Zld; voorzitter KPS) 

   



 

Pagina 2 van 2 

Conceptagenda 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 8 september, 10.30 tot 13.00 

uur 

Locatie: Floriade Almere 

 

b. Terugblik bestuurlijke overleggen (ter informatie) 

 

c. Bestuursafspraken asielketen (ter bespreking) 

 

d. Stand van zaken omgevingswet (ter bespreking) 

4. Hamerstukken  

 

a. Stuurgroep Samenwerking Caribische (ei)landen 

 

Betreft een voorstel over de oprichting van een bestuurlijke stuurgroep Samenwerking 

Caribische (ei)landen. 

 

b. Deelname Vereniging IPO aan Interprovinciaal Information Security Analysis Centre 

 

Betreft een voorstel, in navolging van de twaalf provincies, tot deelname van de vereniging 

IPO aan het Interprovinciaal Information Security Analysis Centre.  

 

c. Actualiteiten werkgeverszaken  

 

Vaststelling door het IPO-bestuur of bij de achterbannen de vereiste gekwalificeerde 

meerderheid is behaald voor het onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector.  

 

d. Vergaderschema 2023 

 

Betreft het vaststellen van het vergaderschema voor 2023. 

5. Rondvraag en sluiting  

 

 


