Statenvoorstel
1

*2552049*
Provinciale Staten

Onderwerp

Een structureel educatieprogramma over democratie gericht op jongeren

21 oktober 2020
Agendapunt

1. Beslispunten

1. Een structureel educatieprogramma in te voeren over democratie voor de
Flevolandse samenleving gericht op jongeren;
2. Het voor de uitvoering benodigde structurele budget ter hoogte van
€ 10.000 te dekken ten laste van de begrotingspost Onvoorziene uitgaven
en te verwerken in de Programmabegroting 2021 en de daarin opgenomen
meerjarenraming (product 7.2.1 Provinciale Staten, budget Educatieprogramma als onderdeel van de begrotingspost Communicatie).
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2. Doelstelling programmabegroting

Niet van toepassing. De aanleiding is het statenvoorstel 'Het starten van een
structureel educatieprogramma'.
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3. Eerdere behandeling

Op 19 september 2018 is het initiatiefvoorstel 'Het starten van een structureel educatieprogramma over Democratie en de Rechtstaat, gericht op jongeren' door Provinciale Staten aangenomen. Een begeleidingscommissie vanuit
de Staten en de Statengriffie hebben onderzocht welke educatievormen mogelijk zijn. Provinciale Staten zijn van de experimenten op de hoogte gehouden via voortgangsberichten.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

De begeleidingscommissie heeft alle activiteiten in het kader van een educatieprogramma geëvalueerd en stelt voor om een structureel educatieprogramma te borgen. Hiervoor is een beperkt structureel budget nodig en betrokkenheid van Statenleden.
5. Verdere behandeling PS

Na besluitvorming worden de educatieactiviteiten ingepland en worden Statenleden uitgenodigd hieraan deel te nemen. PS worden periodiek geïnformeerd over de voortgang en resultaten.
6. Korte toelichting op voorstel

Provinciale Staten hebben het initiatiefvoorstel 'Het starten van een structureel educatieprogramma over Democratie en de Rechtstaat, gericht op jongeren' aangenomen. Een begeleidingscommissie vanuit de Staten en de Statengriffie is aan de slag gegaan en heeft eind 2019 alle activiteiten geëvalueerd.
Het voorstel is om een structureel educatieprogramma te laten bestaan uit
een deel waarvoor de ambtelijke organisatie verantwoordelijk is en blijft en
een deel waarvoor de griffie structureel verantwoordelijk wordt. De ambtelijke organisatie organiseert:
1) Talent kleurt Flevoland;
2) Provinciaal Jeugddebat;
3) Op weg naar het Lagerhuis;
4) Model European Parlement;
5) Baas van Morgen;
6) gastlessen;
7) sollicitatietrainingen.
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De griffie vult dit aan met de volgende structurele activiteiten:
8) Provinciespel;
9) cursus 'Politiek Actief'.
Bij de gastlessen en de sollicitatietrainingen kunnen Statenleden actiever betrokken worden.
Uit de evaluatie bleek dat de scholen positief zijn over de activiteiten: ‘De leerlingen leren over
het werk van de provincie op een interactieve manier. Ze maken kennis met Statenleden, ze
gaan het gesprek aan. De leerlingen leren vaardigheden zoals debatteren en samenwerken’.
7. Beoogd effect

Een structureel educatieprogramma over democratie met name gericht op jongeren. Dit programma vergroot de kennis bij met name jongeren over democratie en de provinciale organisatie.
8. Argumenten

1.1 Door een structureel educatieprogramma wordt kennis over democratie en de provinciale
organisatie bij de Flevolandse samenleving vergroot, waardoor politiek beter begrepen
wordt.
Jongeren kunnen zich mede door dit programma ontwikkelen tot volwassenen die actief
deelnemen aan de samenleving, zich verantwoordelijk voelen voor die samenleving en interesse tonen voor de politiek c.q. democratie.
2.1 Structureel budget voor uitvoering van het educatieprogramma zorgt voor continuïteit.
Als randvoorwaarde voor de continuïteit van de uitvoering van het educatieprogramma geldt
dat de hiervoor benodigde middelen structureel beschikbaar dienen te worden gesteld. De
huidige ramingen binnen de begrotingspost Communicatie bieden daarvoor onvoldoende specifieke ruimte. Voorgesteld wordt de structurele dekking van de met voorliggend voorstel
samenhangende aanvullende middelen te vinden in de begrotingspost Onvoorziene uitgaven,
die na verwerking structureel verlaagd is naar € 140.000. Deze dekking is overeenkomstig de
dekking van het initiatiefvoorstel uit 2018.
9. Kanttekeningen

Verkiezingsshows en debatwedstrijden worden in dit voorstel geen onderdeel van een structureel educatieprogramma. De Begeleidingscommissie voor de Statenverkiezingen kunnen deze
activiteiten onderdeel laten zijn van de Statenverkiezingen.
Staten- en burgerleden zullen voor het succes van dit educatieprogramma tijd moeten besteden
aan de verschillende activiteiten. Het levert echter input op van de jongeren op onderwerpen
die leven in de provincie.
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