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Deelname AER-Summerschool  

 

1. Beslispunten 

1. In te stemmen met de deelname aan de AER Summer Academy 2016 met 

een delegatie van vier Statenleden. 

2. In te stemmen met de voordracht van vier Statenleden vanuit de commis-

sie Economie.  

3. Aan GS voor te stellen om wederom lid te worden van het Summer Aca-

demy Organisatie Comité van de Assembly of European Regions (AER). 

 

2 Doelstelling programmabegroting 

Er is geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabegroting. Het 

voorstel komt voort uit de eerdere deelname van Statenleden aan de AER 

Summer Academy. 

 

3 Eerdere behandeling  

De provincie Flevoland is lid van de Assembly of European Regions (AER).  

Eén van de activiteiten van de AER is het organiseren van een Summer Aca-

demy, die elk jaar in augustus plaats vindt. Gedurende een week wisselen  

deelnemers (politici en politiek geëngageerde jongeren uit heel Europa) ken-

nis uit over een actueel onderwerp. Een organisatiecomité, dat bestaat uit 

een tiental regio’s die lid zijn van de AER, draagt zorg voor de voorbereiding 

van de Summer Academy. De provincie Flevoland was tot 2015 lid van dit Or-

ganisatie Comité. Sinds 2007 neemt een (wisselende) delegatie van Statenle-

den uit Flevoland deel aan de AER Summer Academy. Vanaf 2010 is Flevoland 

lid van het AER Summer Academy Organisatie Comité. Mede dankzij dit lid-

maatschap is de Summer Academy in 2011 in Flevoland georganiseerd. Vorig 

jaar hebben PS niet aan GS gevraagd om het lidmaatschap voort te zetten. 

Zowel de locatie (Saransk, Rusland) als het thema (sport) waren niet interes-

sant genoeg om deel te nemen. De Summer Academy in Saransk is overigens 

geannuleerd. 

 

4 Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1.  Voor het jaar 2016 zijn zowel het thema: ‘jong ondernemerschap’, als 

de locatie: ‘Østfold, Noorwegen’ wel interessant voor deelname van een 

delegatie van Statenleden. 

1.2.  Als GS wederom lid wordt van het AER Summer Academy Organisatie 

Comité kan daardoor, naast de deelname, ook invloed worden uitgeoe-

fend op de kwaliteit van de Summer Academy. 

1.3.  Het besluit tot deelname wordt in de commissie Bestuur oordeelsvor-

mend besproken. De voordracht van vier statenleden die de delegatie 

gaan vormen, gebeurt in verband met het thema in de commissie Econo-

mie. 

 

5 Verdere behandeling PS 

Na de instemming van GS kan PS (en in het bijzonder de delegatie) mede de 

inhoud van de AER Summer Academy bepalen.  

 

6 Korte toelichting op voorstel 

Een delegatie van Statenleden neemt elk jaar in augustus deel aan de Sum-

mer Academy van de Assembly of European Regions. Een Organisatie Comité 

bepaalt de inhoud van het programma. In 2016 wordt de Summer Academy 

georganiseerd in Noorwegen. Het thema is voldoende interessant om weder-

om deel te nemen en het lidmaatschap met een jaar te verlengen. 
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7 Beoogd effect 

Een succesvolle AER Summer Academy, die voor de delegatie van Statenleden voldoende kennis 

oplevert. 

 

8 Argumenten 

1.1 De Commissie Bestuur vindt de deelname van vier Statenleden aan de AER Summer Academy 

2016 zinvol. 

De Commissie Bestuur stelt aan PS voor om in te stemmen met de deelname van deze Statenle-

den. 

2.1 Het thema van de Summer Academy 2016: ‘het stimuleren van jongeren om ondernemer te 

worden’, en het feit dat de gastregio flexibel is waar het gaat om de invulling van het pro-

gramma maakt deelname interessant. 

2.2 De Summer Academy heeft in voorgaande jaren voldoende opgeleverd voor de deelnemers. 

Zo hebben de Statenleden in Servië naast een totaal verarmde samenleving binnen de EU gezien 

dat er ondanks zes talen en drie alfabetten toch wordt samengewerkt in het spanningsveld van 

etnische minderheden. En hebben de Statenleden in Zweden gezien hoe afvalscheiding in dun 

bevolkte gebieden efficiënt wordt opgepakt. 

2.3 Lidmaatschap van het organisatie comité levert een aantal voordelen op. 

Dankzij het lidmaatschap bepalen PS mede de inhoud van de workshops en kan PS Flevoland in-

ternationaal (ter plekke) promoten bij een breed internationaal publiek. 

2.4 Verlenging van het lidmaatschap van het Summer Academy Organisatie Comité is geen au-

tomatisme. 

Elk jaar wordt de AER Summer Academy door een andere regio georganiseerd en wisselt het 

thema. Afhankelijk van de resultaten van de AER Summer Academy van het jaar 2016 en de 

keuze voor het thema en de locatie van de AER Summer Academy van het daaropvolgend jaar 

kunt u overwegen om het lidmaatschap wel of niet te continueren. 
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