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Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 29 november 2019

14.11.2019

Geachte dames en heren,
De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u
van harte uitnodigen, vindt plaats op

vrijdag 29 november 2019,

15.30 – ca. 18:00 uur

in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, Oldenzaal.
(Betaald parkeren tot 21:00 uur, met muntgeld betalen via de
parkeerautomaten of via Park Mobile)
https://www.uitinoldenzaal.nl/praktische-informatie/parkeren/20109Parkeerplaats-Ganzenmarkt/

Volksbank Gronau-Ahaus eG
IBAN: DE04 4016 4024 0114 6116 00
BIC: GENODEM1GRN
Bank Nederlandse Gemeenten

De fractievergaderingen beginnen om 14.00 uur in de volgende ruimten:
CDA / CDU:

Trouwzaal

PvdA / SPD:

Collegekamer

Fractie Zonder Grenzen:

Raadzaal

IBAN: NL89 BNGH 0285 1663 36
BIC: BNGHNL2G

Vorsitzender / voorzitter:
mr. drs. R.G. Welten
Geschäftsführer / directeur bestuurder:
Christoph Almering
Deutsch-niederländischer Zweckverband

Van 15:00 – 15:30 uur wordt er een kleine lunch geserveerd in de

Nederlands-Duitse

bedrijfskantine.

Gemeenschappelijke regeling
Umsatzsteuer-ID: DE 815593444

In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Rob Welten
Voorzitter
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AGENDA
voor de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 29 november 2019 in Oldenzaal

1:

Opening en begroeting
-

2:

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van
de EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2019

3:

Mededelingen
a) GROS Governancestructuren
b) Münsterland Giro
c) Stand van zaken Youth Battle
d) Evaluatie Europese week van de regio’s en steden
e) Evalutie Grensztafel

4:

Presentatie “75 jaar vrijheid”

5:

Dagelijks Bestuur
a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur
b) Vragen en suggesties uit de fracties

6:

Bericht uit de commissievergaderingen

7:

Benoeming nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur van de
EUREGIO

8:

Benoeming nieuwe plv. voorzitter EUREGIO-commissie
Economie en Arbeidsmarkt

9:

Bekrachtiging herbenoeming vakinhoudelijke deskundigen
EUREGIO-commissies

10:

Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het
begrotingsjaar 2018, decharge van directie en bestuur
voor de jaarrekening 2018 en behandeling van het jaaroverschot
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11:

Begroting 2020

12:

Aanpassing van de werkinstructie voor de financiële
boekhouding van de EUREGIO

13:

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Inhoudelijk

14:

Convenant GrensInfoPunten

15:

Transport en opslag kernafval Ahaus

16:

INTERREG V A
a) Stand van zaken algemeen
b) Overzicht van de vergaderdata van de gremia
c) Overzicht van de aangevraagde projecten

17:

18:

Advisering INTERREG V-projecten
a.

“Croco”

b.

” Euregio-Rail”

INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO
a)

Wijziging procedure Kaderproject

b)

Advisering intensieve samenwerkingsprojecten

c)

Stand van zaken Kaderproject

d)

Evenementen i.h.k. van goedgekeurde projecten

19:

INTERREG VI

20:

Vergaderschema 2020

21:

Rondvraag
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1

Opening en begroeting
-

Goedkeuring van de agenda

Besluitvoorstel:
Goedkeuring.

-5-

2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de
EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2019

Het verslag van de vergadering treft u als bijlage aan.
Besluitvoorstel:
Goedkeuring van het verslag.
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3:

Mededelingen
a) GROS Governancestructuren

De Nederlandse overheid heeft in juli 2019 een nieuwsbrief gepubliceerd waarin de
stand

van

zaken

op

het

gebied

van

de

grensoverschrijdende

(GROS)

Governancestructuren en grensoverschrijdende activiteiten worden beschreven.
Hierin wordt o.a. verwezen naar de brief van Staatssecretaris Knops over de
voortgang in de grensoverschrijdende samenwerking vanuit het perspectief van de
Nederlandse overheid van 12 juli j.l. De nieuwsbrief gaat verder o.a. in op:
- de grenslandconferentie (GROS NL-NRW)
- het programma Onbegrensd (nieuw uitwisselingsprogramma voor jongeren)
- recente werkbezoeken, rapporten en kamerbrieven (“parlemantaria”)
De

(Nederlandstalige)

nieuwbrief

is

onder

de

volgende

link

te

vinden

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbriefgrensoverschrijdende-samenwerking/2019/nieuwsbrief-grensoverschrijdendesamenwerking-juli-2019
De grenslandagenda NRW-NL is verder ter kennisgeving toegevoegd. De
samenwerkingsagenda Nedersaksen-Nederland wordt in het voorjaar van 2020
officieel vastgesteld. In beide processen is de EUREGIO bestuurlijk en/of op niveau
van uitvoering betrokken. Vooral op het gebied van de erkenning van diploma’s en
beroepskwalificaties heeft de EUREGIO een coördinerende rol toebedeeld gekregen.

b) Münsterland Giro
Na de succesvol verlopen Münsterland Giro 2019 zijn de voorbereidingen voor het
volgend jaar al begonnen. Volgens informatie van DB-lid Onno van Veldhuizen wordt
er onder meer nagedacht over de vraag of ook Enschede in het koerstraject kan
worden opgenomen en dan ook in de Tolle Woche 2020 kan worden ingepast. De
heer Van Veldhuizen zal over de actuele stand van zaken informeren. Hij stelt voor
om dan over de mogelijkheden te spreken hoe de EUREGIO een plaats zou kunnen
krijgen in dit grote grensoverschrijdende evenement.

c) Stand van zaken Youth Battle
Na een geslaagde eerste editie wordt er ook dit jaar weer een EUREGIO Youth Battle
georganiseerd. (Opmerking vooraf: op het tijdstip van de EUREGIO-raadsvergadering
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zal het evenement reeds hebben plaatsgevonden). Deze ideeënwedstrijd geeft
Nederlandse en Duitse jongeren uit het grensgebied de mogelijkheid om actief na te
denken over de grensoverschrijdende samenwerking. In kleine groepen ontwikkelen
ze (ter plekke) projectideeën. Deze projectvoorstellen worden in een pitch van vijf
minuten gepresenteerd aan een deskundige Nederlandse-Duitse jury. Zij beoordelen
de ideeën onder meer op creativiteit en meerwaarde voor de grensregio. De beste
pitch wordt beloond met € 5000,- voor de uitvoering. De EUREGIO gaat de winnende
groep begeleiden bij de uitvoering van het idee.
De tweede editie van de Youth Battle vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van
16:00 tot circa 22:00 uur in het stadion “De Vijverberg” in Doetinchem. Er is plek voor
50 deelnemers tussen de 16 en 25 jaar. Om de jongeren te bereiken, is er een
stakeholder groep opgericht, samengesteld uit het netwerk van de eerste editie. Ook
zal er contact gemaakt worden met o.a. scholen, universiteiten, jeugd- en
sportverenigingen, (jeugd)partijen en lidgemeenten van de EUREGIO.
Met de Youth Battle wil de EUREGIO jongeren een stem geven en blijven betrekken
bij haar werkzaamheden. Om het concept als “merk” verder bekend te maken, is er
een logo ontworpen en een website gemaakt: www.youthbattle.eu. Hierop staat alle
informatie rondom de Youth Battle en de aanmelding. (Over het evenement in
Doetinchem volgt een mondeling verslag ter vergadering).

d) Evaluatie Europese week van de regio’s en steden
De EUREGIO organiseerde in het kader van de Europese Week van Regio´s en Steden
2019 dit jaar voor het eerst een eigen programma in samenwerking met enkele
deelregio´s binnen het EUREGIO-gebied.

Het programma kwam tot stand in

samenwerking tussen de regio´s Achterhoek, Twente en Coevorden aan Nederlandse
zijde en de Kreis Borken aan Duitse zijde.

In Brussel is onder andere aan de volgende programmaonderdelen deelgenomen dan
wel een bijdrage geleverd:

-

VNG netwerkevent

-

Workshop regionale innovatie bij PV Sachsen-Anhalt

-

Kennissessie met Euregio Scheldemond

-

Oost NL netwerkevent

-

Themadiner GROS Achterhoek / EUREGIO
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-

Workshop ´EUREGIO presenteert´

-

Workshop ´Overijssel on the move´

-

Workshop mobiliteit bij PV Nordrhein-Westfalen

Er was sprake van een goede en brede vertegenwoordiging namens Nederlandse zijde.
Hoewel het aantal Duitse deelnemers weliswaar lager lag, waren de aanwezige bestuurders
en ambtenaren enthousiast over het programma en is draagvlak gegenereerd om nog
nadrukkelijker in Nederlands-Duitse samenstelling te lobbyen voor de EUREGIO.
Ondanks toezeggingen van onder meer twee Duitse Europarlementariërs moesten zij en
enkele andere Brusselse vertegenwoordigers vanwege volle agenda’s uiteindelijk verstek
laten gaan, waardoor het aantal contactmomenten met parlementariërs en commissieleden
enigszins tegenviel. Dit had niet zozeer te maken met de inhoud van het programma, als wel
met het feit dat hun agenda’s tijdens de EWRC volledig volgeboekt zijn en de concurrentie
door de aanwezigheid van vele regio’s en steden ook groot is. Hierdoor was het niet altijd
mogelijk om de voorbereidde lobbyboodschappen, onder andere gericht op het INTERREG
VI programma, voldoende onder de aandacht te brengen.

Desalniettemin kan toch gesproken worden van een goede opbrengst:

-

De samenwerking tussen EUREGIO en de betreffende deelregio´s is verder
geïntensiveerd en biedt zodoende een goede basis voor de EWRC 2020, maar ook
andere toekomstige (lobby-gerelateerde) activiteiten. (opvolging door EUREGIO)

-

Er zijn afspraken gemaakt tussen het Rijnlandinstituut, het Graafschap College
Doetinchem en Neth-ER, een Europese instelling gericht op het vergaren en
verspreiden van kennis op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.
(opvolging door Achterhoek)

-

Er is uitgebreid over EUREGIO-Rail gesproken met het plaatsvervangend hoofd van
de Unit Transport Networks DG Move, dhr. Philippe Chantraine. Conclusies waren
onder meer dat het project voldoet aan de eisen van DG MOVE, en ook aan een
mogelijke toekomstige Green Deal door de elektrificering van Münster-Enschede.
Verder werd het advies meegegeven om de lobby niet alleen te richten op Brussel,
maar ook de lidstaten Nederland en Duitsland daarin te betrekken. (opvolging door
EUREGIO, in het kader van project EUREGIO-Rail)

-

Er is gesproken met Euregio Scheldemond, onder meer over de ontwikkeling van
hun nieuwe grensvisie, het B-Solutionsprogramma en een gezamenlijke lobby met
betrekking tot INTERREG VI. Er is een afspraak gemaakt om onder andere tijdens
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de AEBR conferentie te Dresden en ITEM-conferentie te Enschede een vervolg aan
dit contact te geven. (opvolging door EUREGIO)

e) Evalutatie Grensztafel

De eerste keer dat de EUREGIO Youth Battle werd gehouden, in 2018, streek het project
Grensztafel met de eer. Het idee achter dit project is het om Nederlandse en Duitse
burgers op een ontspannen evenement over de grens samen te brengen en hen voor
een hapje en een drankje en een onderhoudend randprogramma aan één tafel te
verzamelen.
Omdat sommige oorspronkelijke ideeën niet haalbaar bleken, verplaatste de
projectgroep onder auspiciën van het EUREGIO-secretariaat de locatie van het
evenement naar de grens bij Vreden-Gaxel-Winterswijk, ten westen van het
industriegebied Vreden-Gaxel. Ondanks het bijzonder slechte weer werd de manifestatie
op een barbecueplaats langs een populaire toeristische fietsroute uitstekend bezocht en
mag ze als een groot succes worden beschouwd: Nederlanders en Duitsers onder het
genot van koffie, gebak en andere lekkernijen aan dezelfde tafel. Ter omlijsting was er
live muziek en konden de kinderen naar hartenlust spelen. Het programma zorgde voor
veel positieve reacties van de bezoekers, onder wie zich ook de nodige raads- en
commissieleden evenals burgemeesters uit de EUREGIO bevonden.
Inmiddels krijgen we alweer vragen of het evenement volgend jaar opnieuw wordt
georganiseerd. Het EUREGIO-secretariaat gaat nu met de vragenstellers in overleg of,
en zo ja, hoe je een Grensztafel 2020 vorm kunt geven.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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4:

Presentatie “75 jaar vrijheid”

Presentatie
“75 jaar vrijheid”
door Esther Ruesen, Directeur Stadsmuseum Doetinchem |
VVV Doetinchem | Kunstuitleen Stadsmuseum
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5:

Dagelijks Bestuur
a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur
b) Vragen en suggesties uit de fracties
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6:

Bericht uit de commissievergaderingen

De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering.
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7:

Benoeming nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur van de
EUREGIO

In gevolge artikel 11 van de Regeling van EUREGIO vindt de benoeming van de leden
van het Dagelijks Bestuur plaats door de EUREGIO-raad. De 3 individuële gemeenten
Hardenberg, Coevorden en Ommen hebben de heer Jan-Willem Wiggers, waarnemend
burgemeester gemeente Hardenberg, voorgesteld als opvolger van de heer Peter Snijders
(voormalig burgemeester gemeente Hardenberg en nu burgemeester van Zwolle).
Uit de Landkreise Grafschaft Bentheim en Osnabrück werden altijd de desbetreffende
Landräte als leden van het Dagelijks Bestuur voorgedragen. Mocht deze procedure
worden aangehouden, dan zouden Uwe Fietzek (Landkreis Grafschaft Bentheim) en Anna
Kebschull (Landkreis Osnabrück), allebei sinds 1 november 2019 in functie, aan de
EUREGIO-Raad als opvolgers van de huidige Landräte Friedrich Kethorn en Michael
Lübbersmann worden voorgedragen.
N.B.: conform artikel 14 lid 2 van het EUREGIO-reglement mag een lid van het Dagelijks
Bestuur niet langer lid van de vergadering van het Algemeen Bestuur zijn en dient hij zijn
mandaat in deze vergadering na zijn verkiezing als DB-lid neer te leggen.

Besluitvoorstel:
1.

De heer Jan-Willem Wiggers wordt verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van
EUREGIO.

2.

Landrat Uwe Fietzek (Landkreis Grafschaft Bentheim) en Landrätin Anna Kebschull
(Landkreis Osnabrück) worden gekozen tot nieuwe DB-leden, mits de desbetreffende
voorstellen voor de vergadering van de EUREGIO-raad zijn ontvangen.
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8:

Benoeming nieuwe plv. voorzitter EUREGIO-commissie
Economie en Arbeidsmarkt

De EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt heeft in zijn laatste vergadering op
24-09-2019 unaniem mevrouw Jeliazkova als plaatsvervangend commissievoorzitter
voorgedragen. Mevrouw Jeliazkova is politicologe en namens D’66 lid van de
Gemeenteraad van Enschede. Tot haar portefeuille behoren o.a. onderwijs, economie en
Europese aangelegenheden.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad volgt het voorstel van de commissie en benoemt mevrouw Jeliazkova
tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie “Economie en Arbeidsmarkt”.
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9:

Bekrachtiging herbenoeming vakinhoudelijke deskundigen
EUREGIO-commissies

Volgens Artikel 12, lid 4 moeten de vakinhoudelijke deskundigen in de EUREGIOcommissies uitgaande van het jaar 2014, om de vier jaar worden herbenoemd door het
Dagelijks Bestuur en door de EUREGIO-raad worden bekrachtigd. Omdat deze
herbenoeming in 2018 niet heeft plaatsgevonden, stond deze op de agenda van de laatste
vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 04-11-2019. Het Dagelijks Bestuur heeft in
deze vergadering de vakinhoudeijke deskundigen, zoals op bijgevoegd overzicht vermeld,
herbenoemd.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad bekrachtigt de herbenoeming door het Dagelijks Bestuur van de
vakinhoudelijke deskundigen in de drie EUREGIO-commissies.
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10:

Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar
2018, decharge van directie en bestuur voor de jaarrekening 2018 en
behandeling van het jaaroverschot

Conform § 18 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in
combinatie met § 95 van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
dient de EUREGIO na afloop van elk begrotingsjaar een jaarrekening op te stellen, waarin het
resultaat van het afgelopen begrotingsjaar moet worden verantwoord.
Het ontwerp van de jaarrekening 2018 is op 03-06-2019 door de directeur-bestuurder van de
EUREGIO in zijn hoedanigheid van financieel beheerder opgesteld en door het Dagelijks
Bestuur op dezelfde dag goedgekeurd.
Hieraan voorafgaand was de ontwerpversie ter overleg voorgelegd aan de Begeleidingsgroep
Financiën.
Het ontwerp werd aan de kascommissie voorgelegd op 05-06-2019, en gelijktijdig is het
ontwerp ter kennis voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad.
Conform een beginselbesluit schakelt de kascommissie voor de uitvoering van de controle de
gespecialiseerde auditafdeling van de Kreis Borken in. De gespecialiseerde auditafdeling van
de Kreis Borken heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd op weergave, van een getrouw
beeld van het vermogen, de schulden, het resultaat en de financiële positie.
De kascommissie heeft in haar vergadering van 10-10-2019 de jaarrekening 2018 en het
accountantsverslag van de Kreis Borken van 19-08-2019 besproken. De kascommissie neemt
het accountantsverslag van de accountantsdienst Kreis Borken over en verklaart aan het
Algemeen Bestuur dat haar bevindingen tot geen bezwaren heeft geleid en de jaarrekening
2018 met het bijbehorend jaarverslag goedkeurt.
Het accountantsverslag met bijlagen (Jaarrekening 2018 met bijlage en jaarverslag, in de
versie die in de vergadering van de kascommissie op 10-10-2019 is vastgesteld alsmede de
accountantsverklaring van de accountantsdienst Kreis Borken) zijn als bijlagen bijgevoegd.
Eveneens ligt een schriftelijke verklaring van de kascommissie voor.
De kascommissie spreekt uit de in haar vergadering van 10-10-2019 getoetste versie van
de jaarrekening 2018 aan de desbetreffende organen voor te leggen en
·

de jaarrekening 2018 met een balanstotaal ter hoogte van € 35.851.421,28 en een
jaaroverschot ter hoogte van € 272.822,47 vast te stellen
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·

de directie en het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2018
decharge te verlenen

·

het jaaroverschot van € 272.822,47 voor een bedrag ter hoogte van € 90.940,83 aan
de egalisatiereserve en een bedrag ter hoogte van € 181.881,64 aan de algemene
reserve toe te voegen.

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 04-11-2019 deze aanbeveling
besproken en besloten deze zonder opmerkingen door te sturen aan de EUREGIO-raad.
Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur,
·

de jaarrekening 2018 met een balanstotaal ter hoogte van € 35.851.421,28 en een
jaaroverschot ter hoogte van € 272.822,47 vast te stellen

·

de directie en het dagelijks bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2018
decharge te verlenen

·

het jaaroverschot van € 272.822,47 voor een bedrag ter hoogte van € 90.940,83 aan
de egalisatiereserve en een bedrag ter hoogte van € 181.881,64 aan de algemene
reserve toe te voegen.
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11:

Begroting 2020

Het concept van het begrotingsreglement met de daartoe behorende bijlagen is
bijgevoegd. De begroting voor 2020 sluit met een overschot van € 14.505.
De begroting is vanwege de wijziging van de rechtsvorm opgesteld in overeenstemming met
het “Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) NRW”.
In aanvulling op de NKF-eisen is aan de begroting een bijlage “Paragrafen” met onder
meer een overzicht en beoordeling van de risico’s voor de EUREGIO toegevoegd, dit om
in het bijzonder te voldoen aan de informatiebehoefte van de Nederlandse leden voor wie
een dergelijke risicobeoordeling volgens het Nederlandse begrotingsrecht gebruikelijk is.
Het concept van het begrotingsreglement 2020 met de bijbehorende bijlagen is besproken
in de Begeleidingsgroep Financiën. De opmerkingen van de begeleidingsgroep treft u in
de bijlage aan.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 04-11-2019 het concept bevestigt en
adviseert de EUREGIO-raad, het concept aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Het Dagelijks Bestuur adviseert de EUREGIO-raad, het Algemeen Bestuur te adviseren,
het begrotingsreglement 2020 met de daartoe behorende bijlagen vast te stellen.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad besluit, het concept van het begrotingsreglement 2020 met de daartoe
behorende bijlagen voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur, het begrotingsreglement 2020 met
de bijbehorende bijlagen vast te stellen.
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12:

Aanpassing van de werkinstructie voor de financiële
boekhouding van de EUREGIO

Het in gebruik zijnde boekhoudsysteem DATEV kent voorlopig geregistreerde boekregels in
zogenoemde boekstapels die op een later tijdstip definitief worden geregistreerd.
Bij de EUREGIO gebeurt de registratie maandelijks gelijk met de aanmaak van een voorlopige
btw–aangifte. In het kader van de controle van de jaarrekening EUREGIO is met de accountant
van de Kreis Borken een richtlijn afgestemd hoe om te gaan met de voorlopige geregistreerde
boekregels. Deze dienen te worden opgenomen in Artikel 16 par. 2 en 3 van de werkinstructie
voor de financiële boekhouding.
Voorts zijn op grond van een wijziging in het huishoudelijk reglement in Nordrhein-Westfalen
tekstuele aanpassingen noodzakelijk.
Na besluit door het Dagelijks Bestuur is de aangepaste werkinstructie (zie bijlage), aan het
Algemeen Bestuur via de EUREGIO-raad, ter kennisname voor te leggen.
Het Dagelijks Bestuur heeft de bijgevoegde werkinstructie vastgesteld.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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13:

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Inhoudelijk

Tijdens de afgelopen vergadering zijn de eerste conceptteksten van de hoofdstukken 1
en 2 besproken, is de thematische opzet van de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde
gekomen en is samenwerking met de Universiteit Twente voor het hoofdstuk Monitoring
en Evaluatie toegelicht.
Sinds de laatste Dagelijks Bestuursvergadering heeft onder andere de EUREGIO-raad
de wens geuit om meer betrokken te worden bij het strategieproces. Onder andere om
aan deze wens tegemoet te komen, vond in juli een driedaagse EUREGIO-strategie
heisessie plaats met een procesbegeleider. Om de commissieleden in staat te stellen in
de toekomst sterker deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie,
ontstond daar het idee om de inhoud van het strategiedocument te verrijken en in de
toekomst concrete werkprogramma's te ontwikkelen. Bovendien werd de heisessie benut
om de vorige concepthoofdstukken grondig te herzien (zie bijlage).
De resultaten van de heisessie werden op 17 oktober 2019 in detail gepresenteerd tijdens
een gremia overkoepelende vergadering. Hiervoor waren alle leden van de Raad, de drie
commissies en het Dagelijks Bestuur uitgenodigd. De talrijk opgekomen deelnemers aan
de vergadering verwelkomden de resultaten en aangepaste conceptteksten. Op een
aantal punten zag men nog ruimte voor verbetering. Bovendien werden nog gezamenlijk
voorbereidingen getroffen om werkprogramma’s te ontwikkelen. De input van de gremiaoverkoepelende vergadering wordt de komende weken door het secretariaat
gecontroleerd, gesorteerd en verwerkt.

De resultaten van de vergadering zullen

binnenkort schriftelijk aan alle leden van de gremia worden toegezonden.
Verder vond in augustus een eerste workshop met de Universiteit Twente plaats om de
contouren voor het hoofdstuk Monitoring en Evaluatie te ontwikkelen.

Besluitvoorstel:
Discussie.
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14:

Convenant GrenzInfoPunten

Op 25 november jl. is het convenant ondertekend op basis waarvan de langdurige
financiering van de GrensInfoPunten moet worden gewaarborgd. (Directie en Dagelijks
Bestuur zullen in de EUREGIO-raadsvergadering over deze ondertekening berichten).
Hierbij zijn voor het GIP EUREGIO de volgende instanties betrokken: het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de provincies Overijssel en Gelderland, Regio
Achterhoek, gemeente Enschede (namens de arbeidsmarktregio Twente), gemeente
Hardenberg, de EUREGIO. De voorlopig laatste versie van het convenant stellen wij als
bijlage beschikbaar; tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad zullen wij ingaan op
eventuele ontwikkelingen.

Besluitvoorstel:
Discussie.
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15:

Transport en opslag kernafval Ahaus

In de laatste vergadering van de EUREGIO-raad namen de leden unaniem een
resolutie aan die zich in navolging van de al eerder aangenomen resoluties in de
regio richt tegen verdere transporten van kernafval naar de tussentijdse opslag in
Ahaus.
Inmiddels heeft het Bestuurssecretariaat de resolutie aan alle bevoegde instanties
en autoriteiten in Duitsland en Nederland doen toekomen en hun om een reactie op
de korte termijn gevraagd. In de vergadering wordt verslag gedaan van de actuele
stand van zaken en eventuele reacties.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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16:

INTERREG V A
a.

Stand van zaken algemeen

In de 15 vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep EUREGIO vanaf begin 2015 zijn
tot nu toe in totaal 48 projecten goedgekeurd. Door deze projecten zijn de INTERREGmiddelen als volgt gereserveerd.
INTERREG-Reservering van EU-middelen (Stand 01-11-2019)
Reservering EUPrioriteit
EU - toewijzing
middelen
Abs.
%
Prioriteit I
€ 104,42 mln.
€ 104,40 mln.
99,99 %
Strategische initiativen
(EDR/EUR/ERW/ermn)
Prioriteit I
€ 9,14 mln.
€ 8,79 mln. *
96,2 %
overige sectoren *
EUREGIO
Prioriteit II
EUREGIO

€ 21,32 mln.

€ 19,81 mln. **

93 %

*

Het Comité van Toezicht heeft op 02-12-2016 besloten de indicatieve pot voor prioriteit I, “overige
sectoren” ook vrij te geven voor strategisch initiatief projecten.

**

Voor het project „EurHealth – 1Health“ met een toegekend EU-bedrag van € 2.405.000 stelt de
Stuurgroep EUREGIO € 1.130.000 EU-middelen beschikbaar. Dit bedrag is in de weergave van
de reservering van EU-middelen voor prioriteit II EUREGIO inbegrepen. Het resterende bedrag
wordt beschikbaar gesteld uit het indicatieve prioriteit II – middelenbudget van de Stuurgroepen
EDR (€ 1.000.000), Rhein Waal (€ 200.000) en ermn (€ 70.000).

b. Overzicht over de vergaderdata van de gremia
De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende maanden
zijn:
1. ROV: 04-12-2019, 23-01-2020
2. IO: 19-12-2019, 12-02-2020
3. Stuurgroep: 05-12-2019, 27-03-2020

c. Overzicht over de aangevraagde projecten
Als bijlage ontvangt u een overzicht van de door de Stuurgroep EUREGIO tot nu toe
goedgekeurde INTERREG V-projecten evenals de op dit moment voorliggende
projectideeën en –concepten.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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17:

Advisering INTERREG V-projecten
a)

“Croco”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Besetuur:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de 3 EUREGIO-commissies en het Dagelijks Bestuur.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling van het project.
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b)

“Euregio-Rail”

De projectaanvraag Euregio-Rail heeft de afgelopen weken nog enkele wijzigingen
ondergaan. De reden hiervan was dat er bij een aantal projectpartners aan Nederlandse
kant verschillend werd gedacht over het in de oorspronkelijke projectaanvraag
opgenomen spoortraject Amsterdam-Berlijn. De provincie Gelderland vindt dit thema
tegen de achtergrond van de ten dele nog onduidelijke politieke situatie op dit moment
nog niet geschikt om het tot deelthema of lobbyonderwerp van het project Euregio-Rail
te maken. Dit ligt onder meer aan het feit dat naast de al aanwezige verbinding via
Hengelo, Osnabrück enz. er nog wordt gesproken over een (toekomstige) variant via
Arnhem, Duisburg enz. Voor de eerste verbinding wordt al geruime tijd gelobbyd om de
reistijden op het traject Amsterdam-Berlijn op de lange duur te verkorten en de
verbinding als geheel te verbeteren. Voor de tweede verbinding wordt intensief overlegd
over de vraag in hoeverre deze in de toekomst haalbaar is. De provincie Gelderland wil
graag dat eerst de nog bestaande vragen worden opgelost, zodat vanuit haar optiek het
project Euregio-Rail vooralsnog zonder dit deelaspect (Amsterdam-Berlijn) zou kunnen
worden uitgevoerd.
De EUREGIO als lead partner is het met alle projectpartners eens dat men het gehele
thema Amsterdam-Berlijn uit het project haalt. Het project concentreert zich hiermee op
de verbindingen Münster-Zwolle en Dortmund-Enschede. De projectkosten en de
takenpakketten veranderen hierdoor wel. Een aantal partners uit Niedersachsen
verplaatst als gevolg van de projectwijzigingen zijn activiteiten van Euregio-Rail naar de
uit te breiden lobbyactiviteiten voor de verbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo,
Osnabrück enz.
De EUREGIO zelf zal het project Euregio-Rail als lead partner op een verantwoorde
wijze blijven coördineren. Zij zal tevens buiten INTERREG om de lobbyactiviteiten voor
de verbetering van de verbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo, Osnabrück enz.
ondersteunen (zoals dit tot nog toe gebeurt, onder andere op basis van de betreffende
intentieverklaring van de ‘stedendriehoek’ MONT met deelname van de EUREGIO) en
deelnemen aan de gesprekken en het overleg over het opzetten van een verbinding
tussen Amsterdam en Berlijn via Arnhem.
Het projectconcept is als bijlage toegevoegd in de versie zoals die nu als INTERREGaanvraag is ingediend en in december voor advies aan de Stuurgroep wordt voorgelegd.
Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en Dagelijks
Bestuur:
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In de EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en in het Dagelijks
Bestuur waren er geen opmerkingen over dit project. Het project was destijds nog
beschikbaar in de versie mét het deelaspect Amsterdam-Berlijn.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling van het project.
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18:

INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO
a) Wijziging procedure Kaderproject

Voorgesteld wordt om in het kaderproject in de toekomst met projectoproepen c.q.
Calls te werken, die synchroon moeten lopen aan de planning van de EUREGIOgremia. De procedure werd op 23 september 2019 in de vergadering van de
commissie "MOZER - maatschappelijke ontwikkeling" besproken en kortgesloten.
Vervolgens begon de eerste Call in het kaderproject op 8 oktober 2019. (Call eindigt
op 15 november 2019.) De projectoproep is op de website van de EUREGIO en de
socialemediakanalen van de EUREGIO gepubliceerd. Zo moet het ook in de toekomst
worden gedaan. Als opmaat is er een persbericht uitgegaan.
Tegelijkertijd is in de commissievergadering een zogeheten expertgroep gevormd,
bestaande uit drie Duitse en drie Nederlandse leden van de commissie, die per direct
de te subsidiëren projecten moet selecteren. Gekozen werden mevr. Lösel uit
Münster, burgemeester Bernd Overberg uit Emsbüren, burgemeester Annette
Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre, mevr. Hemsing van Saxion Enschede,
mevr. Verbeek van de gemeente Enschede en mevr. Büning van de Kreis
Borken. Dit is in lijn met het voorstel van het Bestuurssecretariaat om telkens een
vertegenwoordiger te benoemen uit de regio Achterhoek, de regio Twente, uit
Noordoost-Overijssel en Niedersachsen en twee vertegenwoordigers uit NordrheinWestfalen. De expertgroep komt drie keer per jaar bijeen om de aanvragen te
selecteren en te beoordelen. Het besluit over de vraag welke projectaanvragen
moeten worden ondersteund, wordt genomen door de expertgroep en vervolgens
voorgelegd aan de betreffende EUREGIO-gremia: ter goedkeuring voor kleine
projecten tot een maximum subsidiebedrag van € 25.000 en ter kennisneming voor
miniprojecten tot een maximum subsidiebedrag van € 1.000 en kleine projecten tot
een maximum subsidiebedrag van € 5.000.
Voor de miniprojecten is in de vergadering – om de doorlooptijden van de projecten
te verkorten – een extra procedure ingesteld. Om de administratieve inspanningen zo
beperkt mogelijk te houden dienen de verantwoordelijke medewerkers in het
kaderproject in het EUREGIO-secretariaat een voorselectie van de miniprojecten te
maken. Deze voorselectie vindt onder meer plaats op basis van een reeds bestaande
lijst met criteria. De expertgroep beslist dan uiteindelijk in een procedure die drie keer
per jaar naast de bijeenkomst van de expertgroep plaatsvindt.
Besluitvoorstel:
Kennisname.
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b) Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
Zoals besloten door de EUREGIO-Raad, in overeenstemming met het advies van de
commissies en het Dagelijks Bestuur, worden intensieve samenwerkingsprojecten vanaf
€ 5.000 eerst door de betreffende commissie vakinhoudelijk beoordeeld, voordat ze aan
het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-raad worden voorgelegd.

Er zijn op dit moment geen projecten die ter beoordeling in de commissies voorliggen.

c) Stand van zaken Kaderproject
Overzicht informatiebijeenkomsten
Sinds 01-01-2019 t/m 30-06-2019 zijn door de EUREGIO 3 presentaties op bijeenkomsten
gegeven, waar ook specifiek op informatie over de mogelijkheden van het Kaderproject
is gewezen. In totaal sinds projectbegin 44.
EU-middelen gereserveerd
Tot en met 30-06-2019 hebben een toekenning ontvangen:
o

500 ontmoetingsprojecten

o

82

intensievere

samenwerkingsprojecten

(waarvan

28

projecten

tot

€ 5.000,- EU-subsidie)

Zodoende zijn € 1.559.119,92 subsidiemiddelen toegewezen aan kleine en mini-projecten.
Daarvan zijn uitbetaald aan projectaanvragers: € 1.071.991,77.
In de periode van 31-03-2019 t/m 30-06-2019 zijn op grond van de uitputting van middelen
slechts 2 kleine en 15 mini-projecten goedgekeurd.
In de vergadering van de Stuurgroep INTERREG op 27-06-2019 is een projectwijziging voor
het Kaderproject EUREGIO, prioriteit II (nr. 202060) goedgekeurd, hetgeen inhoudt:
-

Verhoging van het aantal te subsidieren kleine projecten met 10 van 80 naar 90
projecten

-

Verhoging van de subsidiabele kosten voor deze kleine projecten onder “Diverse
partners” met € 500.000 van € 2.600.000 naar € 3.100.000.

-

Verhoging van het EU-aandeel van de financiering met € 250.000 van € 2.417.345
naar € 2.667.345.

- 29 -

-

Verhoging van de regionale eigen bijdrage van de financiering met € 250.000 naar
€ 2.327.237.

Het wijzigingsbesluit van de Bewilligende Stelle – Bezirksregierung Münster – heeft de
EUREGIO op 05-08-2019 ontvangen.

Totale
beschikbare
subsidie
(2015 - 2022)

Toegewezen
subsidie
(stand
30-06-2019)

Totale
beschikbare
subsidie
(2015 - 2022)
Nieuw

Uitbetaalde
Subsidie
(stand
30-06-2019)

Ontmoetingen
(tot € 1.000,subsidie)
Intensievere
samenwerking
sprojecten
(tot max.
€ 25.000,subsidie)

297.000 €

297.000 €

306.366,33 €

264.467,33 €

1.300.000 €

1.550.000 €

1.252.753,59

807.524,44 €

Totaal

1.597.000 €

1.847.000 €

1.559.119,92 €

1.071.991,77 €

Besluitvoorstel:
Kennisname.

d) Overzicht evenementen i.h.k. van goedgekeurde projecten
-

Tentoonstelling “Mit den Augen der anderen” als afsluiting van de activiteiten inzake
het 50 jarig bestaan van de partnerschap Hellendoorn-Ibbenbüren (opening op
vrijdag 23-08-2019, om 19.00 uur in het Bürgerhaus Ibbenbüren). De tentoonstelling
liep t/m 23-11-2019.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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19:

INTERREG VI

Bij de voorbereidingen en planningen voor de nieuwe ondersteuningsfase van het EUprogramma INTERREG (INTERREG VI) is er sinds de laatste vergadering van het
Dagelijks Bestuur maar betrekkelijk weinig vooruitgang geboekt. Dat is vooral te wijten
aan de vertragingen die onder andere door de Europese verkiezingen en de daaruit
voortvloeiende vorming van de Europese Commissie zijn ontstaan.
Een mogelijke wijziging van het gebied ten aanzien van de berekening van middelen (zoals
onlangs besproken) is inmiddels niet meer aan de orde. De verantwoordelijke
vertegenwoordigster van de Europese Commissie heeft in de laatste vergadering van de
stuurgroep, die voor de zomervakantie plaatsvond, bevestigd dat de tendens momenteel
het handhaven van de gebieden is. Sinds enkele weken wordt echter opnieuw besproken
of de gebiedsindeling moet worden gewijzigd.
De voorbereidingsgroepen komen momenteel opnieuw voortdurend bijeen. Tijdens de
vergadering volgt een mondeling verslag van de actuele stand van zaken.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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20:

Vergaderschema 2020

Als bijlage treft u het vergaderschema 2020 aan.

Besluitvoorstel:
Goedkeuring van de vergaderdata.
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21:

Rondvraag
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