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1. Beslispunten

1. In te stemmen met deelname aan de Assembly of European Regions (AER)
Summer Academy 2019 door één Statenlid;
2. Dit Statenlid te benoemen als verkennend rapporteur namens Provinciale
Staten om de meerwaarde en randvoorwaarden van deelname in de toekomst te onderzoeken;
3. De rapporteur een concrete opdracht mee te geven zoals verwoord in bijlage 1 en een terugkoppeling aan Provinciale Staten te laten verzorgen.
4. In te stemmen met de namens Provinciale Staten voorgestelde rapporteur.

Statenvoorstel Statengriffie

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. De reis- en verblijfkosten van het statenlid komen ten
laste van het statenbudget voor reis- en verblijfkosten. De overige deelnamekosten bedragen €5000,- voor het lidmaatschap van het organisatiecomité.
Dit wordt betaald uit het budget (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking.
3. Eerdere behandeling

De provincie Flevoland is lid van de Assembly of European Regions (AER). Een
van de activiteiten van de AER is het organiseren van een Summer Academy
die elk jaar in juli of augustus plaatsvindt. Gedurende een week wisselen
deelnemers (politici en politiek geëngageerde jongeren uit heel Europa) kennis 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.
Flevoland is een van die regio's. Afhankelijk van het thema verzorgen de regio's een workshop waarbij in Flevoland PS het voortouw neemt.
Ook voor 2019 staat er een Summer Academy op het programma, van 1 tot 6
juli in Servië te Voyvodina, met als thema "Youth is future, youth is Europe”
(zie programma in bijlage).
Vanuit het seniorenconvent is statenlid de heer G.J. Ransijn bereid gevonden
tegen te lezen bij het opstellen van het onderhavige voorstel, met name de
opdrachtformulering.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Doel van de behandeling is het verkrijgen van toestemming van PS voor de rapporteur om namens PS deel te kunnen nemen aan deze AER Summer Academy op
een buitenlandse bestemming. Artikel 6 van de verordening Rechtspositieregeling
voor Staten- en burgerleden en andere commissieleden stelt dat PS toestemming
kunnen verlenen voor een reis naar het buitenland, als deze door of vanwege de
provincie wordt georganiseerd. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen dan voor rekening van de provincie.
5. Verdere behandeling PS

In de opdrachtformulering is voorzien in een terugkoppeling door de rapporteur aan PS als opdrachtgever in de vorm van een rapportage waarna PS conclusies kunnen trekken over het vervolg.
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6. Korte toelichting op voorstel

Na overleg met het Seniorenconvent d.d. 8 mei 2019 is besloten dit jaar niet inhoudelijk deel te
nemen aan de Summer Academy door zelf een workshop te organiseren. De leden van Provinciale Staten krijgen momenteel al veel (nieuwe) informatie te verwerken en zij volgen een intensief inwerkprogramma. Het organiseren van een workshop vraagt veel voorbereiding van een
(delegatie) van de Staten (vorig jaar kwam het initiatief tot deelname uit de werkgroep Europa). De werkgroepen van PS waaronder werkgroep Europa staan voorlopig ‘on hold’ terwijl de
deadline van AER voor aanleveren van titel, inhoud, vorm en duur van de workshop formeel al
verstreken is. In plaats daarvan luidt het voorstel om een rapporteur namens PS te sturen. Ook
gezien het feit dat PS een nieuwe periode ingaat, is het zinvol zaken als nut en meerwaarde van
deelname aan de Summer Academy van AER (opnieuw) onder de loep te nemen. Gelet op de
korte resterende tijdsduur is gekozen voor rechtstreekse behandeling in Provinciale Staten van
29 mei 2019.
Omdat de Summer Academy ook als doelstelling heeft jongeren te betrekken bij het programma, hebben we contact gelegd met Hogeschool Windesheim Flevoland om de rapporteur te
laten vergezellen door 1 of 2 jongeren. Hoewel de school er in beginsel positief tegenover staat,
is het nog niet zeker of dit haalbaar is op deze korte termijn.
7. Beoogd effect

Een rapportage aan PS over nut en meerwaarde van deelname aan AER voor de provincie. Hierin
wordt specifiek ingegaan op de randvoorwaarden voor een eventuele deelname en de invulling
van de rol van PS als er besloten wordt tot deelname. Op basis hiervan kan PS een besluit nemen voor toekomstige deelname en de vorm waarin dit plaats zou kunnen vinden.
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