VERSLAG
van de vergadering van de EUREGIO-Raad
op 30-11-2018 in Warendorf

Deelnemers: zie presentielijst

1.

Opening en groetwoord
-

Goedkeuring van de agenda

De Landrat Dr. Olaf Gericke heet de aanwezigen van harte welkom in de Kreis Warendorf.
De voorzitter Rob Welten opent de vergadering om 15:45 uur.

Besluit:
Goedkeuring van de agenda.

2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-Raad op
29-06-2018 in Ulft

Besluit:
Goedkeuring van het verslag.

3.

Mededelingen
a)

Viering 60-jarig jubileum EUREGIO

Freek Diersen (CDA/CDU) merkt op dat in 2018 in het kader van het jubileum “60 jaar EUREGIO”
vele geslaagde evenementen hebben plaatsgevonden zoals de ondernemersavond in september
in Coesfeld en een bijeenkomst over het thema diplomaerkenning in het buurland tijdens de Tolle
Woche in Enschede.
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b)

Tolle Woche 2018

c)

Stand van zaken Experiment Grens

d)

Jongerenworkshop 08-11-2018

Freek Diersen benadrukt hoe belangrijk het is jongeren sterker bij het werk van de EUREGIO te
betrekken.
Directeur-bestuurder Christoph Almering reageert hierop door erop te wijzen dat in het komende
jaar opnieuw een evenement voor jonge mensen is gepland. Juist 2019, het jaar van de Europese
verkiezingen, is een belangrijke periode om jongeren inhoudelijk te betrekken bij de thema’s Europa
en grensoverschrijdende samenwerking.
De aanwezige leden van de EUREGIO-Raad geven hierbij blijk van hun nadrukkelijke instemming.
Barbara Seidensticker-Beining (SPD/PvdA) vraagt of de EUREGIO-Raad niet alleen informatie kan
ontvangen over het winnende project van de Youth Battle, maar ook over de andere projecten die
bij die gelegenheid zijn gepresenteerd.
Christoph Almering belooft dat over alle projecten documentatie zal worden opgesteld (zie bijlage)
en dat de EUREGIO-Raad steeds op de hoogte zal worden gehouden over hoe het verder gaat met
de uitvoering van GrenszTafel en de uitwerking van de overige projectvoorstellen van de jongeren.

e)

Stand van zaken project “EUREGIO Bereikbaarheid via de lucht”

f)

Amsterdam – Berlijn treinverbinding

g)

Europese week van de regio’s en steden

h)

Bezoek ambassadeur februari 2019

Besluit:
Kennisneming.

4.

Projectpresentatie “Urban Air Mobility”

Wouter Asveld, gemeente Enschede, presenteert het innovatieve plan “Urban Air Mobility”. Bij dit project
staat centraal hoe in de toekomst hulpdiensten met behulp van drones sneller ter plaatse kunnen zijn.
De presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Wouter Asveld wijst er ter afsluiting op dat hij nog op zoek is naar actieve partijen uit de veiligheidssector
(brandweer, politie, ambulance etc.) die bereid zijn aan “Urban Air Mobility” deel te nemen.
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5.

Dagelijks bestuur
a.

Rapportage uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Dr. Josef Gochermann (CDU/CDA) bericht over de opmerking, gemaakt in de commissie “Economie
en arbeidsmarkt” dat onder de lopende INTERREG-projecten bijzonder veel medische projecten
zijn, maar dat men over de resultaten soms niet al te veel hoort. Hij stelt voor sterker voor het
voetlicht te brengen dat het hier om initiatieven van de EUREGIO gaat.
Verder merkt hij op dat de EUREGIO de resultaten van de grensoverschrijdende samenwerking en
de projectresultaten duidelijker aan haar doelgroepen kenbaar zou moeten maken. Als doelgroepen
beschouwt hij projectpartners, politieke vertegenwoordigers en de burgers en bedrijven in de regio.
Hij doet de oproep deze noodzaak ook in de Strategie EUREGIO 2030 te benadrukken.
Karin Reismann (CDU/CDA) en Jürgen Fellerhoff (CDU/CDA) vullen aan dat juist op het gebied van
gezondheid vele Duits-Nederlandse uitdagingen bestaan. In veel gevallen is niet duidelijk of en hoe
kosten worden vergoed wanneer men bijv. als vakantieganger gebruik ma akt van medische hulp in
het buurland. Als het gaat om de vergoeding van zorgkosten is de grens nog duidelijk present. De
EUREGIO dient te werken aan oplossingen voor deze problematiek.
Christoph Almering antwoordt dat wanneer de EUREGIO-Raad wenst dat de EUREGIO het thema
verzekeringsdekking van grensoverschrijdende zorg als taak op zich neemt, hiervoor een besluit
van de EUREGIO-Raad noodzakelijk is.
Over het onderwerp pr en voorlichting licht hij toe dat bij INTERREG V-projecten de projectpartners
verantwoordelijk zijn voor de pr- en voorlichtingsactiviteiten. Inderdaad is het zo dat dit niet altijd in
voldoende mate plaatsvindt. De EUREGIO kan alleen pr- en voorlichtingsactiviteiten uitvoeren voor
INTERREG-projecten waaraan de EUREGIO zelf als lead- or projectpartner deelneemt.
Als voorbeeld noemt hij het goede nieuws dat op de dag van deze vergadering in de pers is verschenen. In dit bericht wordt gemeld dat hartinfarctpatiënten uit de Achterhoek nu ook in het St. Agnes-Hospital in Bocholt kunnen worden behandeld. Dit komt overeen met het doel van het INTERREG-project PREpare dat patiënten altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht moeten
worden, onafhankelijk van het bestaan van een landsgrens. Deze zo actuele enorme stap voorwaarts in de grensoverschrijdende hulpverlening en gezondheidszorg stoelt op de successen van
en activiteiten in het project PREpare, dat de EUREGIO als projectpartner intensief heeft begeleid.
Het is bij dergelijke best-practices belangrijk in de berichtgeving te benadrukken waar het project
zijn oorsprong had.
Christoph Almering deelt verder ter toelichting mee dat het EUREGIO-secretariaat momenteel werkt
aan een nieuwe communicatiestrategie, die aansluit bij de strategie EUREGIO 2030. Hierbij gaat
het ook om de communicatie door het secretariaat. Dit is echter niet voldoende. Daarom is het plan
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de leden van de EUREGIO-organen aanzienlijk sterker dan tot nu toe in te schakelen als “EUREGIO-ambassadeurs”. Ook zij dienen met hun doelgroepen van gedachten te wisselen over de EUREGIO en over grensoverschrijdende projecten die zij zelf ter plaatse ervaren.
Jürgen Lindemann (SPD/PvdA) stelt voor dat de commissie “Economie en Arbeidsmarkt” een besluit neemt over het werken aan oplossingen voor grensoverschrijdende vraagstukken in de gezondheidszorg.
De EUREGIO-Raad stemt met dit voorstel in.

6.

Berichtgeving uit de commissievergaderingen

Christoph Almering, die als vervanger van de voorzitter de afgelopen vergadering van de commissie
“Maatschappelijke ontwikkeling / Mozer” heeft geleid, geeft een toelichting op de belangrijkste
thema’s. Deze stonden vanwege hun relevantie ook al op de agenda voor deze EUREGIO -Raadsvergadering.
Dr. Josef Gochermann (CDU/CDA) en Carsten Grawunder (Fractie zonder Grenzen) delen mee dat
ook de thema’s uit de commissies “Economie en arbeidsmarkt” en “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” op de agenda van de vergadering van de EUREGIO-Raad terugkomen.

7.

Afvaardiging van EUREGIO-Raadsleden in de drie EUREGIO-commissies

Bezetting van de commissies vanuit de SPD/PvdA-fractie:
Commissie “Maatschappelijk ontwikkeling / Mozer”:
Plaatsvervanger van Annette Bronsvoort is Heiko Schlatermund.
Commissie “Economie en arbeidsmarkt”:
Plaatsvervanger van Sonja Jürgens is Antoon Peppelmann die hiermee Jürgen Bosse opvolgt.
Commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”:
Opvolger van Cel Severijn is Arjan de Vries.
Plaatsvervanger van Arjan de Vries is Stephan Ankone.

Bezetting van de commissies vanuit de CDU/CDA-fractie:
Commissie “Maatschappelijke ontwikkeling / Mozer”:
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Opvolger van Jan Binnenmars is Roy Zijlstra.
Plaatsvervanger van Ulrich Kipp is Jan-Christoph Wolber.
Commissie “Economie en arbeidsmarkt”:
Opvolger van Freek Diersen is Ruud Veldkamp.
Commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”:
Opvolger van Paul Gerritsjans is Roland Cornelissen.
Opvolgster van Theo Donderwinkel is Wilma Elsinghorst.

Bezetting van de commissies vanuit de Fractie zonder Grenzen:
Commissie “Maatschappelijke ontwikkeling / Mozer”:
Plaatsvervangster van Christiaan Laurens is Susanne van den Beukel.
Plaatsvervanger van Mark Paters is Karel Bonsen.
Commissie “Economie en arbeidsmarkt”:
Plaatsvervanger van Bennie Haamberg is Dario Prinsen.
Opvolgster van Frank Aaldering is Margarita Jeliazkova. Haar plaatsvervangster is Marianne
Schouten.
Commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”:
Plaatsvervanger van Rob Mos is Karel Bonsen.
Plaatsvervanger van Joost Nijhuis is Christiaan Laurens.

Besluit:
De EUREGIO-Raad benoemt unaniem uit zijn midden stemgerechtigde leden en hun plaatsvervanger voor de zetels in de drie EUREGIO-commissies, die vanwege de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen vacant waren geworden.
De benoeming van Patrick Welman zal later plaatsvinden, zodra hij is benoemd tot burgemeester
van Oldenzaal.
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8.

Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar 2017, decharge van directie en Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening 2017 en behandeling
van het jaaroverschot

Susanne van den Beukel (Fractie zonder Grenzen) maakt een opmerking over de opsplitsing van
het overschot. Zij vraagt of in de volgende jaarrekening kan worden gewerk t met een algemene
reserve. Bovendien vindt zij een uitvoeriger toelichting wenselijk.
Henri Koop, controller bij de EUREGIO, antwoordt dat de opsplitsing is bepaald in de zgn. Gemeindeordnung voor het Land NRW (GO NRW) en wel in de verhouding 1/3 en 2/3.
Over de tweede vraag antwoordt hij dat hij dit intern zal bespreken en vervolgens zal antwoorden.
Besluit:
De EUREGIO-Raad adviseert het Algemeen Bestuur
-

de jaarrekening 2017 met een balanstotaal ter hoogte van € 48.902.761,26 en een jaaroverschot ter hoogte van € 299.569,77 vast te stellen,

-

de directie en het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2017 decharge te
verlenen,

-

van het jaaroverschot van € 299.569,77 een bedrag ter hoogte van € 99.856,59 aan de egalisatiereserve en een bedrag ter hoogte van € 199.713,18 aan de algemene reserve toe te voegen.

9.

Begroting 2019 openbaar lichaam EUREGIO

Besluit:
De EUREGIO-Raad besluit het concept van het begrotingsreglement 2019 met de bijbehorende
bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De EUREGIO-Raad adviseert
het Algemeen Bestuur het begrotingsreglement 2019 met de bijbehorende bijlagen goed te keuren.

10.

Voordracht plaatsvervangend lid van de kascommissie

Dr. Josef Gochermann (CDU/CDA) vraagt of iemand het recht van initiatief kan overnemen.
Karel Bonsen (Fractie zonder Grenzen) is kandidaat voor de functie van plaatsvervangend lid van
de kascommissie
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Besluit:
De EUREGIO-Raad draagt ter vervulling van de taken in de kascommissie voor een periode van 2
jaar als plaatsvervanger van de heer J.H.J. Rouwenhorst de Nederlander de heer Bonsen voor, te
benoemen in de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur.

11.

Verkiezing van een voorzitter voor de EUREGIO-commissie “Duurzame ruimtelijke
ontwikkeling”

Besluit:
De EUREGIO-Raad kiest de heer J.H.J. Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) als nieuw voorzitter
van de commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”.

12.

Voortgang strategie EUREGIO 2030

Christoph Almering geeft een toelichting op de stand van zaken van de strategie EUREGIO 2030.
Het Dagelijks Bestuur heeft een workshop gehouden en daarin goede voortgang geboekt, die in de
verdere uitwerking van de strategie wordt meegenomen. In een volgende stap zullen de c ommissies
verder werken aan de inhoud van de strategie. Het is nog niet zeker of de strategie EUREGIO 2030
nog voor de zomer 2019 in de EUREGIO-Raad kan worden goedgekeurd. De EUREGIO-Raad dient
de strategie, voorafgaand aan de besluitvorming hierover, nog ten minste tweemaal te behandelen.
Arnold Kion (Fractie zonder Grenzen) verzoekt om meer informatie. Hij beschikt niet over een verslag van de gezamenlijk commissievergadering van juni. Hij vindt dat de EUREGIO -Raad onvoldoende bij het strategieproces wordt betrokken.
Hij vraagt of ook ondernemers en burgers aan de uitwerking van de strategie een bijdrage leveren
of dat het puur gaat om een intern document.
Verder vraagt hij hoe de monitoring van de strategische doelen is geregeld.
Christoph Almering antwoordt dat de strategie EUREGIO 2030 wordt uitgewerkt in overeenstemming met de procedure die de EUREGIO-Raad hiertoe heeft vastgesteld. Volgens deze procedure
zijn in 2018 vooral de commissies en het Dagelijks Bestuur bij de uitwerking betrokken. In 201 9
zullen in eerste instantie de commissies en vervolgens de EUREGIO -Raad in het proces worden
betrokken. Mocht men dit anders wensen, dan zou het besluit opnieuw moeten worden getoetst en
eventueel moeten worden aangepast. Hij doet het aanbod een weergave van de actuele speerpuntthema’s van de strategie bij het verslag van de EUREGIO-Raad te voegen. Daarbij is belangrijk
erop te wijzen dat het gaat om de stand van zaken van dit moment, niet om de definitieve speerpuntthema’s.
Verder legt hij uit dat experts op de diverse speerpuntthema’s bij het proces betrokken zijn. Zo gaf
o.a. Wouter Asveld rond het thema mobiliteit een presentatie over het project Urban Air Mobility in
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de commissie “Duurzame ruimtelijk ontwikkeling”. Dit betekent dat de input van externe stakeholders is gewaarborgd.
De mening van jongeren is meegenomen aan de hand van de jongerenworkshop. Die resultaten
van deze workshop dienden als input in het strategieproces.
De commissies beschouwen monitoring als een uiterst belangrijk punt. Het secr etariaat werkt momenteel aan een monitoringsysteem. Alle speerpuntthema’s zullen voortdurend worden geëvalueerd. Hoe dit precies zal plaatsvinden wordt ook in het strategiedocument beschreven, aldus Christoph Almering.
Dr. Josef Gochermann (CDU/CDA) merkt op dat het betrekken van externe stakeholders in de commissie “Economie en arbeidsmarkt” uitstekend werkt. De commissieleden hebben de EUREGIO zienswijze ingebracht, wat als zeer positief beschouwd mag worden. Hij pleit ervoor aan de goedgekeurde procedure vast te houden en doet verder het verzoek een uitgebreidere beschrijving van
de stand van zaken bij het verslag te voegen.
Arnold Kion stemt ermee in volgens de vastgestelde procedure aan de strategie verder te werken
en verzoekt eveneens om bijvoeging van een bijlage bij het verslag.
Jürgen Lindemann (SPD/PvdA) benadrukt dat de EUREGIO-Raad voorafgaand aan de besluitvorming in 2019 ook bij het inhoudelijke proces dient te worden betrokken. Hij stelt voor het voorlopige
strategiedocument voor een van de volgende vergaderingen van de EUREGIO-Raad te agenderen
zodat de fracties zich er nog een keer over kunnen buigen en het besluit kunnen voorbereiden.
Christoph Almering merkt op dat deze gang van zaken overeenkomt met de overeengekomen procedure.
Besluit:
Kennisneming.
Bij het verslag zal een uitvoeriger beschrijving van de stand van zaken van de strategie EUREGIO
2030 worden gevoegd.

13.

GROS Governance NL/NRW en NL/Niedersachsen

Christoph Almering licht de stand van zaken toe. Er zijn in de grensoverschrijdende samenwerking
tussen Nederland en NRW en Niedersachsen positieve ontwikkelingen te melden. Hij corrigeert een
typefout: de regeringsconsultatie NL-NRW op 19 november vond niet plaats in Den Haag, maar in
Düsseldorf. Bij deze gelegenheid hadden de directeuren-bestuurders van alle NL-NRW-euregio’s
de mogelijkheid persoonlijk te spreken met minister-president Rutte en minister-president Laschet.
De EUREGIO is erg tevreden over de resultaten, al moet worden afgewacht hoe het verde r gaat,
aldus Christoph Almering.
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Besluit:
Kennisneming.

14.

Stand van zaken financiering GrensInfoPunten

Christoph Almering deelt mee dat het zeer verheugend is dat Den Haag en Düsseldorf toezeggingen hebben gedaan voor de financiering van de GrensInfoPunten voor de lange termijn. De intensieve lobby vanuit de euregio’s heeft hierbij haar vruchten afgeworpen. Niedersachsen vormt nog
een beperkende factor aangezien de deelstaatregering nog niet heeft ingestemd. Wel heeft al een
reeks van gesprekken Nederland-Niedersachsen plaatsgevonden waaraan ook de directeur-bestuurder van de EUREGIO heeft deelgenomen. Erg positief in deze ontwikkeling is de opstelling
van een gezamenlijke verklaring van de noordelijke Nederlandse provincies en de deelstaatreg ering
van Niedersachsen waarin aan Nederland en Niedersachsen de oproep wordt gedaan het onderwerp GrensInfoPunten opnieuw aan de orde te stellen.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de toekomst van de GrensInfoPunten in het EUREGIO gebied gewaarborgd is.
Freek Diersen en Joost van Oostrum tonen zich verheugd over dit succes, dat te danken is aan de
intensieve lobby door de EUREGIO.
Besluit:
Kennisneming.

15.

Memorandum Landrätekonferenz

Besluit:
Kennisneming.

16.

Afschaffing zomer- en wintertijd

Besluit:
Kennisneming.
17.

INTERREG V A
a)

Stand van zaken algemeen

b)

Overzicht van de vergaderdata van de gremia

c)

Overzicht van de aangevraagde projecten
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Besluit:
Kennisneming.

18.

Advisering INTERREG V A-projecten
a)

“Leonardo da Vinci Innovation”

Besluit:
Aanbeveling.
b)

“UNESCO Geopark Cooperation DE/NL”

Christoph Almering deelt mee dat de INTERREG-Stuurgroep deze week groen licht voor dit project
heeft gegeven. Omdat vergaderdatum van de Stuurgroep lag voor die van de EUREGIO -Raad heeft
de EUREGIO slechts onder voorbehoud ingestemd.
Besluit:
Aanbeveling.
c)

“Grensoverschrijdende Toeristische Innovatie 2”

Christoph Almering deelt mee dat de INTERREG-Stuurgroep groen licht voor het project “GTI 2”
heeft gegeven. Om dat de EUREGIO lead partner van dit project is, heeft zij geen stemrecht.
Juist voor de Kreis Warendorf, gastheer van de EUREGIO-Raadsvergadering van vandaag, is het
toerisme een belangrijk werkveld voor de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder
vanwege de actuele uitdagingen op het gebied van digitalisering in de toerismebranche. Door de
goedkeuring van het toerismeproject zijn in het EUREGIO-secretariaat 6-7 arbeidsplaatsen behouden gebleven.
Besluit:
Aanbeveling, rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie en het
Dagelijks Bestuur.

19.

Deelprojecten binnen het INTERREG V-Kaderproject
a)

Standpuntbepaling over intensieve samenwerkingsprojecten
1.

Euregio Scholierenseminar 2019 3e editie

2.

Buurtbus Nordhorn-Denekamp

Besluit:
10

Goedkeuring van de geagendeerde intensieve samenwerkingsprojecten, rekening houdende met
de opmerkingen van de verantwoordelijke commissies en op advies van het Dagelijks Bestuur.

b)

Toezegde aanvragen tot € 5.000
1.

Jubileum 400 jaar Johan Nieuhof

2.

Grensbeleving Enschede-Ahaus-Gronau

3.

Wir sind vom selben Stern

4.

Tolle Woche 2018 – Grenswerk Job & Study

5.

Concert Die Schöpfung van Haydn

c)

Stand van zaken Kaderproject

d)

Evenementen in het kader van goedgekeurde projecten

Besluit:
Kennisneming.

20.

INTERREG VI

Susanne van den Beukel (Fractie zonder Grenzen) vraagt of in INTERREG VI wordt gestreefd naar
vereenvoudiging en versnelling van de project(aanvraag)structuur. Er zijn goede grensoverschrijdende initiatieven. De aanvraagprocedure wordt echter als ingewikkeld ervaren. Zij doet de oproep
deze belemmeringen in INTERREG VI te verminderen.
Tom Lamers, adjunct directeur-bestuurder van de EUREGIO, licht toe dat in het INTERREG VKaderproject al vereenvoudigingen zijn doorgevoerd om de aanvraagprocedure te vergemakkelijken en, waar het de miniprojecten betreft, ook langs digitale weg mogelijk te maken.
Voor INTERREG VI zijn meerdere werkgroepen gestart die zich bezighouden met de thema’s vereenvoudiging, versnelling en digitalisering. De euregio’s nemen aan dit proces deel. De werkgroep
“Digitalisering” streeft onder meer naar de invoering van digitale handtekeningen en het gebruik
van de DigiD. Door deel te nemen aan de werkgroepen is gewaarborgd dat de EUREGIO een inbreng heeft in de voorbereiding van de volgende subsidieperiode. Verder zijn het INTERREG -programmamanagement en de Certificeringsautoriteit vertegenwoordigd in de voorbereidende werkgroepen “Versnelling” en “Vereenvoudiging”.
Besluit:
Discussie.
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21.

Vergaderschema 2019

Besluit:
Instemming met de vergaderdata.

22.

Rondvraag.

Joost van Oostrum stelt aan de orde dat de EUREGIO-Raad zich in brede zin interesse zou moeten
tonen voor wat zich in onze EUREGIO afspeelt. In de lidgemeente Ahaus wordt momenteel uitvoerig
gediscussieerd over het thema atoomafval. Hij stelt voor in de commissie “Duurzame ruimtelijke
ontwikkeling” te bespreken of de EUREGIO over deze kwestie een standpunt zou moeten innemen.
De aanwezige EUREGIO-Raadsleden gaan unaniem akkoord met deze aanpak.
De voorzitter Rob Welten dankt de leden en sluit de vergadering om 17:15 uur.

Gronau/Enschede, 5 december 2018

get. Christoph Almering
Directeur-bestuurder
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