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1.
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2.

Deel te nemen aan de Assembly of European Regions (AER) Summer
Academy 2022, van 29 augustus tot 1 september in Donegal, Ierland,
door twee rapporteurs:
a. De heer T.A. Smetsers (D66)
b. De heer R.J.H. Claessens (CDA)
De rapporteurs de volgende opdracht mee te geven:
a. Te onderzoeken op welke beleidsonderwerpen in Flevoland informatie gebracht en gehaald kan worden bij toekomstige AER
Summer Academy.
b. Te onderzoeken met welke afvaardiging andere regio’s deelnemen aan de AER Summer Academy en dit te spiegelen aan de
Flevolandse situatie.
Een uitvraag te doen bij de jongerenraad voor deelname van twee leden
aan de AER Summer Academy en de kosten van deelname ten laste te
brengen van het budget van Provinciale Staten.

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.
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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 Academy.
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 van de Summer Academy. Vanaf 2010 is Flevoland lid
geweest van het AER Summer Academy organisatiecomité. Dit leidde er toe dat
de Summer Academy in 2011 in Flevoland is georganiseerd. Naast dat Flevoland
lid was van het organisatiecomité zijn er verschillende jaren geweest waarin een
delegatie van statenleden deelnam aan het evenement.
Provinciale Staten besluiten elk jaar om wel of niet deel te nemen aan de Summer Academy en over deelname aan het organisatiecomité. In 2019 heeft de
Staten besloten twee rapporteurs te laten deelnemen aan de Summer Academy
met de opdracht om de meerwaarde en randvoorwaarden van deelname in de
toekomst te onderzoeken. Hun rapportage is aan deze memo bijgevoegd als
bijlage. In 2020 heeft een beeldvormende bespreking plaatsgevonden in de
commissie waarna een Statenvoorstel is voorbereid over deelname in de toekomst. Vanwege annulering van de AER Summer Academy in de corona jaren is
dit proces niet afgerond.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Doel van de behandeling is het verkrijgen van toestemming van de Staten voor
de rapporteur om namens de Staten deel te kunnen nemen aan deze AER Summer Academy op een buitenlandse bestemming. De kosten voor de AER Summer
Academy betreffen €575 euro voor een volwassene en €240 euro voor een jongeren deelnemer. Dit is exclusief de reiskosten. Artikel 2.1.7 van het Rechtspositie-
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besluit decentrale politieke ambtsdragers stelt dat reis- en verblijfkosten voor reizen zowel binnen
de provincie als daarbuiten, gemaakt voor de uitoefening van de functie, ten laste van de provincie
worden vergoed.
5.

Verdere behandeling PS

In het najaar van 2022 zal een Statenvoorstel worden voorbereid waarin de adviezen van de rapporteurs uit 2019 en de rapporteurs uit 2022 tot een lange termijn besluit wordt verwerkt over
deelname aan het organisatie comité en deelname aan het evenement AER Summer Academy.
6. Korte toelichting op voorstel

Na overleg met het Seniorenconvent d.d. 20 april 2022 is besloten dit jaar niet inhoudelijk deel te
nemen aan de Summer Academy door zelf een workshop te organiseren. Het organiseren van een
workshop vraagt veel voorbereiding van een (delegatie) van de Staten. In plaats daarvan wordt
middels dit Statenvoorstel voorgesteld om twee rapporteurs namens PS te sturen. Het evenement
vind dit jaar plaats van 29 augustus tot 1 september in Donegal, Ierland. Het thema van deze editie
is “A Europe for the next generation”. De doelgroep van de Summer Academy is enerzijds regionale
politici of ambtenaren en anderzijds jongeren. Daarom is in de beslispunten opgenomen om de
jongerenraad te vragen deel te nemen aan het evenement waarbij de kosten worden gedekt.
7.

Beoogd effect

Een rapportage aan PS over op welke thema’s de AER Summer Academy een meerwaarde kan zijn
voor Flevoland en met welke samenwerkingspartners deelname in de toekomst moet worden
ingevuld. Op basis hiervan en het rapport uit 2019 kunnen de Staten een besluit nemen voor toekomstige deelname en de vorm waarin dit plaats zou kunnen vinden.
8. Argumenten

8.1 Provinciale Staten en de AER Summer Academy werken al lang samen.
Omdat de provincie Flevoland sinds 2010 lid is van het organisatiecomité en de afgelopen jaren
nog geen besluit heeft genomen over deelname in het organisatiecomité in de toekomst kan door
middel van ‘gewone’ deelname de banden met de AER Academy aangehouden worden totdat er
door PS een besluit genomen is.
9. Kanttekeningen

Doordat er nog geen besluit over de lange termijn deelname aan de AER Summer Academy is genomen is het moeilijker om strategisch te informeren en informatie op te halen op het evenement.

10. Bijlagen
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