Verslag Euregioraadsvergadering
06-06-2019, 14.00 uur
Amphion Theater in Doetinchem

Punt 1: Opening en begroeting
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering, begroet alle
aanwezigen en bedankt voor ieders aanwezigheid. Overdracht van de plaatsvervangend
voorzitter op de voorzitter. De voorzitter, de heer Francken, bedankt de gemeente
Doetinchem voor de uitnodiging om de Euregioraadszitting in het Amphion Theater in
Doetinchem plaats te laten vinden.
De heer Boumans, burgemeester gemeente Doetinchem, stelt zichzelf voor en bedankt
eenieder voor zijn / haar aanwezigheid. Ook geeft hij een introductie over de gemeente
Doetinchem.
De voorzitter, de heer Francken vraagd of iemand aanmerking betreffende de agenda heeft.
Dit is niet het geval. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast.

Punt 2: Goedkeuring van het verslag van 22-11-2018
Hierover geen opmerkingen.
Besluit:
Het verslag van de Euregioraadsvergadering wordt unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

Punt 3: Uitslagen Europese verkiezingen
De voorzitter, de heer Francken en de plaatsvervangend voorzitter, de heer Bruls bespreken
kort de uitslagen van de Europese verkiezingen in Nederland en Duitsland. Ze doen dit apart
voor de Duitse en Nederlandse uitslagen, en de totalen voor de EU.
Bij de vraag of er ook naar de uitslagen voor de gemeenten uit de Euregio Rijn-Waal is
gekeken. De heren Kamps en Francken geven aan dat de landelijke trends ook zichtbaar zijn
in de regio.

Punt 4: Opname nieuwe lidgemeente
De gemeente Apeldoorn heeft schriftelijk het lidmaadschap van de Euregio Rijn-Waal
aangevraagd. Het Dagelijks Bestuur heeft de aanvraag besproken en met een positieve
aanbeveling aan de Euregioraad voorgelegd.
Wethouder van de gemeente Apeldoorn, de heer Willems, legt uit waarom Apeldoorn lid wil
worden en welke wederzijdse voordelen voor zowel Apeldoorn als de Euregio Rijn-Waal
hieruit te behalen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de ligging van Apeldoorn in de Cleantech
Regio, de verschillende aanwezige grensoverschrijdende verbindingen vanaf Apeldoorn en
de aanknopingspunten in de strategische agenda van de gemeente Apeldoorn en de Euregio
Rijn-Waal.
Besluit:
De aanvraag tot lidmaatschap van de gemeente Apeldoorn wordt unaniem goedgekeurd.

Punt 5: Actualisering statuten Euregio Rijn-Waal
Vanwege een aantal actuele ontwikkelingen zijn aanpassingen in de statuten noodzakelijk.
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal besloten een actualisering van
de statuten in gang te zetten.
De heer Van der Veer, provincie Gelderland, vraagt of de thema‘s herstel van biodiversiteit
en dierenwelzijn toegevoegd kunnen worden aan punt 2 van de nieuwe statuten. De
voorzitter, de heer Francken legt uit dat het belang van deze thema’s onderschreven wordt
en dat deze onder de overkoepelende thema‘s Klimaat, Natuur en Landschap vallen. Deze
thema's bieden veel ruimte voor interpretatie.
Besluit:
De actualisering van de statuten wordt unaniem goedgekeurd. Totaal aantal stemmen: 104

Punt 6: Herijking Strategische Agenda
De voorzitter, de heer Francken legt uit dat de Euregioraad in november 2018 besloten heeft
tot een actualisering van de Strategische Agenda. Op 21 maart 2019 hebben de deelnemers
van de informele Euregioraadsvergadering over de herijking van de Strategische Agenda
gesproken aan de hand van drie discussie-thema’s.
Plaatsvervangend secretaris van de Euregio Rijn-Waal, de heer Kochs, vat de resultaten van
deze informele Euregioraadszitting samen en wordt hiervoor bedankt door de voorzitter.
Het Dagelijks Bestuur heeft Euregio-ambassadeur Jan van Zomeren gevraagd om het
actualiseringsproces te ondersteunen. De heer van Zomeren stelt zich voor en geeft aan dat
hij door zijn ruime bestuurlijke ervaring in de grensregio, onder andere als burgemeester van
Heumen, als Euregio-ambassadeur en bij de Politie Gelderland-Midden en als inwoner van
de Euregio, weet welke thema’s spelen in de Euregio Rijn-Waal. De heer van Zomeren geeft
aan dat de Strategische Agenda in nauw overleg met de lidorganisaties, partners en
stakeholders wordt opgesteld. Dit gebeurt onder andere door een enquête onder de leden,
stakeholderconferenties en regionale studies.
Besluit:
Kennisneming

Punt 7: Euregionaal mobiliteitsplan – fietssnelwegen
De zes 100.000+ steden , Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen en Ede gaan in
de komende jaren intensief samenwerken aan een grensoverschreidend snelfietsnetwerk.
De heer Kochs geeft uitleg over de bestaande en geplande fietssnelwegen in de Euregio.
Kansrijke verbindingen zijn nog de verbinding Zevenaar – Doetinchem – Emmerich en
Emmerich – Kleve – Kranenburg – Nijmegen.
De heer Bruls legt uit dat de resultaten van de gedane haalbaarheidsstudie, dat werd
uitgevoerd door PTV Transport Consult GmbH en Roelofs Groep, laten zien dat de
grensoverschrijdende fietssnelwegen haalbaar zijn door de fysieke nabijheid van de steden
en de vervoerskans. De heer Bruls bedankt iedereen voor zijn of haar inzet. Dit project is een
mooi voorbeeld van duurzame, grensoverschrijdende mobiliteit. De Euregio Rijn-Waal wil
hier een verbindende rol aannemen.

De heer Cremer, gemeente Montferland, merkt op dat de verbinding Zevenaar – Elten –
Emmerich, langs de betuwelijn, ontbreekt en vraagt of hier nog kansen liggen. De heer
Kochs legt uit dat deze verbinding nog niet onderzocht is maar dat dit in de toekomst wordt
meegenomen.
Besluit:
Kennisneming

Punt 8: Arbeidmarktplatform
De heer Kamps legt uit dat er in de grensregio veel vacatures zijn die moeilijk ingevuld
worden. Als de grens minder als hindernis wordt gezien biedt dat ook meer kansen m.b.t. de
arbeidsmarkt. Het is belangrijk om de uitwisseling van informatie over de grens te
verbeteren. Ook is het belangrijk om opleidingen aan beide kanten van de grens te
(h)erkennen. Het arbeidsmarktplatform brengt stakeholders bij elkaar om een plan van
aanpak te maken.
Mevrouw Putman, gemeente Wageningen, vraagt of de problemen ook sectoraal aangepakt
worden. De heer Kamps geeft aan dat de tekorten in de Duitse en Nederlandse grensregio
vergelijkbaar zijn. Mevrouw Putman geeft als tip mee dat er veel mensen hun baan zullen
verliezen door de energietransitie en hierdoor openstaan voor omscholing. De heer Kamps
bedankt mevrouw Putman voor deze tip en geeft aan dit mee te zullen nemen bij verdere
uitvoer van het aktieplan.
Besluit:
Kennisneming

Punt 9: INTERREG VA
Punt 9a: Bericht stuurgroep en budgetoverzicht
Over dit onderwerp geen vragen
Besluit:
Kennisneming

Punt 9b: Nieuw projectvoorstel
De heer Kochs legt kort de resultaten van de commissievergaderingen over het project
„Zorg, korter, sneller, beter“ en „Endocare“ uit.
De heer Boerman, gemeente Doetinchem, vraagt hoe deze projecten gefinancieerd worden
vanwege de krimpende budgetten van het Interreg programma. De heer Kamps geeft aan
dat er nog geld voor deze projecten is. De voorzitter bedankt de Euregio Rijn-Waal en haar
medewerkers voor het geleverde werk.
Besluit:
De projecten worden met een positieve aanbeveling aan de stuurgroep voorgelegd.

Punt 9c: Toekomst INTERREG 2020+
De voorzitter, de heer Francken, vraagt de heer Kamps de stand van zaken met betrekking
tot de voorbereiding van INTERREG VI toe te lichten. De heer Kamps geeft aan dat het de
bedoeling is om het programma in 2020 klaar te hebben. De begroting of het meerjarig
financieel kader van de Europese Unie is nog niet vastgesteld, mede door de Brexit. Dit zorgt
nog steeds voor veel onzekerheid.
Besluit:
Kennisneming

Punt 10: Financiën
10a: Jaarreking 2018
De heer Driessen, voorzitter van de financiele controlecommissie, legt de resultaten van de
audit van de jaarrekening uit en bedankt de Euregio Rijn-Waal voor het gedane werk.
De Euregioraad neemt kennis van het verslag van de financiële controlecommissie.
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.
Besluit:
De Euregioraad stelt de jaarrekening 2018 vast en besluit het verlies over 2018 ter hoogte
van € 801,47 uit de bijzondere reserve te ontnemen. De Euregioraad besluit over het
begrotingsjaar 2018 decharge te verlenen aan het dagelijks bestuur en aan de secretaris.

10b: Correctie begroting 2019
Een verkeerde vermelding van een kostenpost in de begroting van 2019 is verbeterd.
Hierover zijn geen vragen.
Besluit:
De gecorrigeerde begroting 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 11: Mededelingen / terugblik
Geen mededelingen.

Punt 12: Rondvraag / Sluiting van de zitting
De heer Francken bedankt iedereen voor de constructieve en aangename vergadering. Hij
nodigt de aanwezigen uit nog in de lobby te netwerken of aan een rondleiding door het
Amphion Theater deel te nemen.
Sluiting van de raadsvergadering om 15:40 uur.

