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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2016-573704313 (DOS-2016-

0000344)

Contact

A. Balesic

070 – 441 8339

a.balesic@pzh.nl

Onderwerp:

Bijdrage afdeling Bestuur ten behoeve van IPO Begroting 2017

Publiekssamenvatting:

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) int elk jaar de bijdragen van de provincies voor een divers 

aantal posten. De verdeelsleutel wordt toegepast om de totalen te verdelen onder de 12 

provincies. 

Advies:

1. Vast te stellen de bijdrage van € 745.375 voor secretariaatskosten van het IPO voor 2017 als 

onderdeel van de IPO-begroting 2017.

2. Vast te stellen de bijdrage aan het IPO voor interprovinciale abonnementen van € 14.000 in 

2017.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bijdrage afdeling Bestuur ten behoeve van IPO 

Begroting 2017

Besluit GS:

Conform advies vastgesteld.

Bijlagen:

160908_5e_1_Overzicht_begroting_2017_IPO.pdf

160908_5e_0_Voorstel_IPO-begroting_2017.pdf

160908_5f_1_Overzicht_begroting_kassiersfunctie_2017.pdf

160908_5f_0_Voorstel_Begroting_2017_Kassiersfunctie.pdf

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: A. Balesic Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Tol - Eenschooten, EI, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 februari 2017 21 februari 2017
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1 Toelichting voor het College

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) int elk jaar de bijdragen van de provincies voor een divers 

aantal posten. De verdeelsleutel wordt toegepast om de totalen te verdelen onder de 12 

provincies. Bij de provincie Zuid-Holland is ervoor gekozen om de afdelingen de lasten te laten 

dragen voor eigen trajecten/projecten. De te maken kosten worden voorafgaand voorgelegd aan 

de Ambtelijke en Bestuurlijke Adviescommissies van het desbetreffend beleidsveld, die over de 

post beslissen. 

Op 8 september 2016 is de IPO-Begroting 2017 vastgesteld door het IPO-Bestuur. Naast de IPO 

Begroting 2017 is ook de Kassiersbegroting en de BIJ12 begroting vastgesteld door het IPO-

Bestuur op 8 september 2016. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn destijds akkoord 

gegaan met het vaststellen van de bovengenoemde begrotingen voor 2017.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 759375

Programma : Programma 5 - Middelen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’

De financiële adviezen zijn overgenomen.

Juridisch kader:

De juridische adviezen zijn overgenomen.

2 Proces

Op 8 september 2016 is de IPO-Begroting 2017 vastgesteld door het IPO-Bestuur. Naast de IPO 

Begroting 2017 is ook de Kassiersbegroting en de BIJ12 begroting vastgesteld door het IPO-

Bestuur op 8 september 2016. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn destijds akkoord 

gegaan met het vaststellen van de bovengenoemde begrotingen voor 2017.

De IPO-begroting 2017 bevat de jaarlijkse bijdrage van de provincies aan het IPO-bureau (lasten 

interne organisatie/secretariaatskosten).  De secretariaatskosten worden bij de provincie Zuid-

Holland gedragen door de afdeling Bestuur. Hiertoe wordt dit besluit genomen en betreft een 

bedrag van € 759.375. De totale bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 3.479.552.

Overige bijdragen aan het IPO betreft posten die opgenomen zijn in de Kassiersbegroting en de 

BIJ12 begroting. Er is voor gekozen om de gevraagde budgetten toe te schrijven aan de afdeling 

waar ook de primaire taak uitgevoerd wordt (waar het meeste raakvlak is met het IPO-onderwerp 

waar budget voor gevraagd). De desbetreffende budgethouder zorgt voor betaling van de 

gevraagde bijdragen. Dit is intern reeds afgestemd.
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De Juridische en financiële adviezen zijn overgenomen.

3 Communicatiestrategie

Communicatie omtrent dit besluit is niet nodig.
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