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w PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

MOTIE "Opzeggen IPO-lidmaatschap"
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het
Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:
- van de transitie van het IPO naar een belangenorganisatie met een smalle agenda weinig meer over is;
- het IPO tekende bij het kruisje voor het IBP zonder zich af te vragen of de democratische legitimiteit
afdoende was geborgd;
Overwegende dat:
- het IPO zich daarbij op uiterst opdringerige wijze manifesteert als een pleitbezorger van een politiek
omstreden agenda, wat niet past bij een organisatie die beoogt een belangenbehartiger te zijn en dus
een neutrale houding zou moeten aannemen1;
- het IPO de belangen van Brabant niet behartigt maar juist verkwanselt onder meer door adviezen die
de Brabanders aan de bedelstaf zullen brengen met een blik die slaafs op Brussel is gericht;
- het IPO op geen enkele wijze oog heeft voor de burgers, noch voor de volksvertegenwoordiging;
- de belangen van Brabantse burgers en bedrijven daarom veel beter geborgd zijn zonder het regenteske
IPO;
Besluiten:
het IPO-lidmaatschap op te zeggen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant

1 http://www.ipo.nl/over-het-ipo
Over het IPO
Belangenbehartiging

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een
informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds
door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO beschikt hiertoe over een
uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en
maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.
Innovatie 8, kennisuitwisseling

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze
kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren. Doel daarbij is een bijdrage leveren
aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.

