VERSLAG
van de vergadering van de EUREGIO-Raad
op 1 december 2017 in Rijssen-Holten

Deelnemers: zie presentielijst

1.

Opening en groetwoord

De heer Welten, voorzitter van de EUREGIO, spreekt zijn dank uit aan de gemeente
Rijssen-Holten voor de grote gastvrijheid en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder begroet hij de aanwezige geografiestudenten van de universiteit van Münster,
de heer Adger van Helden, ambtelijk secretaris van de landelijke CDA-bestuurdersvereniging, en vertegenwoordigers van de Stedendriehoek uit Deventer en Apeldoorn.
Namens de gemeente Rijssen-Holten verwelkomt wethouder Bert Tijhof alle deelnemers aan de vergadering van de EUREGIO-Raad.
Besluit:
De leden van de EUREGIO-Raad keuren de agenda unaniem goed.

2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIORaad op 23 juni 2017 in Steinfurt

Besluit:
Unanieme goedkeuring van het verslag.

3.

Mededelingen
a)

Stand van zaken structuren van de grensoverschrijdende samenwerking
op hogere beleidsniveaus

De heer Diersen (CDA-CDU) spreekt zijn waardering uit over de publicatie van het
Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA), in het bijzonder voor de
daarin opgenomen 40 actiepunten. Tegelijkertijd vraagt hij of de actiepunten ook werkelijk zijn uitgevoerd en of de leden van het GEA in Den Haag de vervolgstappen zullen
blijven begeleiden. De fractie stelt voor dat de EUREGIO-Raad het secretariaat opdraagt dit thema te behandelen in de commissie “Economie en Arbeidsmarkt” en een
aanvraag voor te bereiden. Aan Den Haag zou de oproep moeten worden gedaan zich
concreet uit te spreken over de uitvoering van de 40 actiepunten zodat de burgers van
de verbeteringen kunnen profiteren. De heer Diersen merkt op dat thema’s sociale verzekeringen en belastingen niet zijn behandeld vanwege het feit dat deze kwesties niet
op korte termijn oplosbaar zouden zijn. De fractie zet zich er echter voor in dat beide
thema’s uitdrukkelijk worden genoemd. De heer Diersen stelt het door hem uitgewerkte
eerste concept van een aanvraag als mogelijk basisdocument voor de commissie aan
het secretariaat ter beschikking.
De heer Van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) prijst het actieplan van het GEA. Hij
vindt dat men er vertrouwen in dient te hebben dat Den Haag het plan tot uitvoering zal
brengen. Bovendien bevat het actieplan ook opdrachten voor de euregio’s. Dit betekent
dat zelf aanpakken ook noodzakelijk is.
De heer Welten bevestigt dat het actieplan ook taken voor de euregio’s bevat.

b)

Tweetalige diplomering

c)

Pamflet aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

d)

Conferentie Bereikbaarheid en lobbywerk treinverbinding Amsterdam – Berlijn

e)

Stand van zaken MORO – Statistiekworkshop – Grenzometer

f)

Subsidieaanvraag voor uitbouw Twentekanaal

De heer Welten deelt mee dat de EU subsidiemiddelen ter hoogte van 11 miljoen euro
voor de uitbouw van het Twentekanaal heeft toegezegd. Omdat partners van beide
zijden van de grens zich gezamenlijk voor dit project sterk hebben gemaakt , moet dit
worden beschouwd als een belangrijk grensoverschrijdend succes.

g)

F35 Fietssnelweg

h)

Stand van zaken projecten “SpoorRegio” en “EUREGIO-Goederencorridor”
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i)

Financiering GrensInfoPunt EUREGIO vanaf 2019

j)

Promoten grensoverschrijdende economische regio EUREGIO

Besluit:
Kennisneming.

4.

5.

a.

Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties

Bericht uit de commissievergaderingen

De heer Gochermann (CDA-CDU) deelt mee dat de commissie “Economie en arbeidsmarkt”
goede vorderingen met haar werkzaamheden maakt. In de meest recente vergadering is
onder meer verder gewerkt aan de bepaling van de inhoudelijke oriëntatie van de Strategie
EUREGIO 2030.
De heer Stam (Fractie zonder Grenzen) deelt mee dat de afgelopen vergadering van de
commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” goed bezocht was en in het teken stond van
de conferentie over het project “goederencorridor”, die op dezelfde dag, ook in de Grolsch
Veste in Enschede, plaatsvond.
De heer Van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) deelt mee dat de afgelopen vergadering van de commissie “Maatschappelijke ontwikkeling / Mozer” goed bezocht was. Onder andere is verder gewerkt aan de Strategie EUREGIO 2030.

6.

Personeelsaangelegenheden
a.

Bevestiging aanstelling nieuwe directeur-bestuurder van de EUREGIO

De heer Welten bericht over de goed bezochte bijeenkomst ter gelegenheid van het
afscheid van mevrouw Dr. Schwenzow als directeur-bestuurder van de EUREGIO, die
een dag eerder in het stadhuis van Enschede plaatsvond. Hij dankt mevrouw Schwenzow ook namens de EUREGIO-Raad voor de succesvolle en productieve jaren voor de
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EUREGIO en voor de grensoverschrijdende samenwerking. Ook de fracties in de EUREGIO-Raad spreken hun hartelijke dank uit aan mevrouw Schwenzow en wensen
haar alle goeds voor de toekomst.

De heer Almering stelt zich aan de EUREGIO voor. Hij laat weten uit te zien naar goede
samenwerking in dit orgaan om gezamenlijk verder te werken aan de realisatie van het
doel: “één grensoverschrijdend verzorgingsgebied”.
Besluit:
De EUREGIO-Raad bevestigt de aanstelling van Christoph Almering tot directeur -bestuurder met ingang van 10 november 2017.

b.

Wisseling adjunct directeur-bestuurder

De heer Welten laat weten het te betreuren dat mevrouw Tinnevelt-van Berkel de organisatie EUREGIO zal verlaten en daarmee haar functie als adjunct directeur-bestuurder opgeeft. Zij heeft een interessante nieuwe uitdaging gevonden die hij haar van
harte gunt. Hij wenst haar namens de gehele EUREGIO-Raad alle goeds toe.

Mevrouw Tinnevelt-van Berkel licht haar vertrek toe. Nu zij een jaar lang als adjunct
directeur-bestuurder in functie is geweest, heeft zij gemerkt dat zij haar oorspronkelijke
vakgebied mist. Na rijp beraad heeft zij daarom besloten een nieuwe professionele
uitdaging aan te gaan die meer past bij haar vakinhoudelijke achtergrond. Zij dankt de
EUREGIO-Raad voor het vertrouwen dat de raad bij haar aanstelling in haar heeft gesteld.

De heer Almering deelt mee dat per 1 januari 2018 de functie van adjunct directeur bestuurder op interimbasis zal worden bekleed zodat een goed overwogen besluit over
de herbezetting van deze functie kan worden voorbereid. Naar aanleiding van de interne vacaturemelding heeft één kandidaat, projectleider Stefan Michel, gesolliciteerd.
Vanwege zijn opleiding en ervaring voldoet de heer Michel uitstekend aan de functie eisen die voor de post van adjunct directeur-bestuurder ad interim gelden. Bekend is
dat de heer Michel om privéredenen van plan is de EUREGIO uiterlijk op 30 juni 2018
te verlaten. Dit is acceptabel en vormt een optimale oplossing voor de invulling van de
functie in een overgangsperiode. De Almering spreekt uit volledig vertrouwen in de
heer Michel te hebben.

De heer Michel stelt zich als toekomstige adjunct directeur-bestuurder ad interim aan
de EUREGIO-Raad voor en dankt de vertrouwenscommissie van het Dagelijks Bestuur
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voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij hoopt in de huidige fase te kunnen bijdragen
aan de continuïteit in de directie van de EUREGIO.

Besluit:
De EUREGIO-Raad bevestigt de aanstelling per 1 januari 2018 van de heer Stefan
Michel tot adjunct directeur-bestuurder ad interim in overeenstemming met de mondelinge voordracht in deze vergadering.

7.

Benoeming van een “Kämmerer” voor de EUREGIO

Besluit:
Kennisneming.

8.

Vastelling van de openingsbalans voor het openbaar lichaam EUREGIO

Besluit:
De EUREGIO-Raad adviseert het Algemeen Bestuur de openingsbalans van de EUREGIO
vast te stellen.

9.

Bovengemeentelijke controle door de accountantsdienst voor gemeenten

Besluit:
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur kennis te nemen van het auditrapport van de accountantsdienst NRW van 27 september 2016.

10.

Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar
2016, decharge van de directie en het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening 2016 en behandeling van het jaaroverschot

Mevrouw Schwenzow geeft een toelichting op de jaarrekening 2016. De omvang van
het jaaroverschot is veroorzaakt door het feit dat de reserves van de EUREGIO e.V. in
het kader van de wijziging van de rechtsvorm als baten bij het openbaar lichaam EUREGIO zijn ingeboekt.
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Besluit:
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur:


de jaarrekening 2016 met een balanstotaal van € 37.437.414,01 en een jaaroverschot van € 1.307.695,96 vast te stellen



de directie en het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2016
decharge te verlenen



het jaaroverschot van € 1.307.695,96 voor een bedrag van € 435.898,65 aan de
egalisatiereserve en voor een bedrag van € 871.797,31 aan de algemene reserve
toe te voegen.

11.

Begroting 2018 openbaar lichaam EUREGIO

De heer Van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) maakt een opmerking over de leesbaarheid van de begroting. Hij zou graag zien dat het secretariaat in de toekomst ook een gemakkelijker leesbare versie aanlevert. Verder vraagt de heer Van Oostrum naar een begrotingspost voor de organisatie van activiteiten ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum
van de EUREGIO, die in de huidige versie van de begroting ontbreekt.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat het secretariaat graag zal ingaan op de suggestie een
gemakkelijker leesbare versie van de begroting 2019 op te stellen. Voor wat betreft het
budget voor de feestelijkheden rond het 60-jarig bestaan van de EUREGIO is volgens mevrouw Schwenzow ook zonder begrotingsaanpassing voldoende speelruimte in de begroting aanwezig.
Besluit:
De EUREGIO-Raad besluit het concept van het begrotingsreglement 2018 inclusief de
bijbehorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De
EUREGIO-Raad adviseert het Algemeen Bestuur het begrotingsreglement 2018 met
de bijbehorende bijlagen vast te stellen

12.

Certificeringsautoriteit

Besluit:
Kennisneming.
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13.

Letter of Intent en lobbybrieven EUREGIO en MONT-steden

Besluit:
De EUREGIO-Raad stemt ermee in dat de EUREGIO samen met de MONT-steden
lobbybrieven stuurt aan de regeringen van Nordrhein-Westfalen en Nederland, de
nieuwe Bondsregering en de nieuwe deelstaatsregering van Niedersachsen.

14.

De EUREGIO bestaat in 2018 60 jaar

De heer Almering geeft een toelichting op het vergaderstuk over het 60-jarig bestaan
van de EUREGIO. Na verzending van dit document bleek dat een kleine correctie noodzakelijk is. Het idee was het jubileum te koppelen aan de Tolle Woche in Enschede, zo
mogelijk met een bijeenkomst op 3 oktober en eventueel met een sta rt van de “Münsterland Giro” in Enschede. Helaas blijkt de start van een giro in Enschede op deze
wijze niet realiseerbaar omdat in de Kreis Coesfeld al voorbereidingen werden getroffen voor een Duitse evenknie van de giro. De combinatie van het jubileum m et de Tolle
Woche blijft evenwel mogelijk. Andere ideeën vanuit de lidgemeenten en -Kreise voor
evenementen in samenhang met het jubileum van de EUREGIO zijn natuurlijk welkom.

De heer Snijders (Fractie zonder Grenzen) stelt voor de festiviteiten ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan over het gehele EUREGIO-gebied te spreiden. Op deze manier komen alle inwoners in aanraking met de feestelijke activiteiten en daarmee met
de EUREGIO.

De heer Welten verzoekt de leden van de EUREGIO-Raad ideeën voor activiteiten die
ook in het kader van het EUREGIO-jubileum kunnen plaatsvinden te melden bij het
secretariaat,
Besluit:
De EUREGIO-Raad besluit dat het EUREGIO-secretariaat, in afstemming met de gemeente Enschede, het concept voor een jubileumevenement in het kader van de Tolle
Woche dient te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. De leden uit het gehele EUREGIO-gebied worden opgeroepen ideeën voor viering van het jubileum aan het secretariaat te melden.

15.

Vergaderschema 2018
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De heer Van Oostrum (Fractie zonder Grenzen) merkt op dat op 23 maart 2018 de
resultaten van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt zullen
worden. De gekozen EUREGIO-Raadsleden dienen dan in de loop van de dag een
bezoek te brengen naar hun gemeentehuizen. Daarom is het aan te bevelen de vergaderlocatie voor de EUREGIO-Raadsvergadering op 23 maart zo te kiezen dat deze
voor de Nederlandse leden goed bereikbaar is.
Besluit:
Goedkeuring van het vergaderschema. Indien mogelijk wordt voor de vergadering op
23 maart 2018 een voor de Nederlandse leden centrale locatie gekozen.

16.

INTERREG V A
a)

Stand van zaken algemeen

b)

Overzicht over de vergaderdata van de gremia

c)

Overzicht over de aangevraagde en goedgekeurde projecten

Besluit:
Kennisneming.

17.

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten

a)

“Berkeln 2018-2020”

De heer Könning (CDU-CDA) doet de oproep het project “Berkeln 2018-2020” te ondersteunen. Verder merkt bij op dat met enkele vragen uit het R OV vooruit wordt gelopen op de mogelijke projectresultaten. Het project is juist zo ontworpen dat burgers
tijdens de looptijd resultaten uitwerken. Het aanvragers zullen echter toch proberen de
vragen van het ROV vooraf te beantwoorden.
Mevrouw Schwenzow deelt mee dat zij in het ROV een pleidooi voor het project heeft
gehouden en heeft voorgesteld de aanvragers uit te nodigen het project in het ROV te
presenteren. De EUREGIO zal zich voor deze aanvraag blijven inzetten, aldus mevrouw Schwenzow.
Besluit:
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Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur.

b)

“Onderhoud openbare ruimte 2.0”

Besluit:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIO commissie en het Dagelijks Bestuur.

.
c)

“Bildungsberkel”

De heer Öhmann (CDU-CDA) roept ertoe op het project “Bildungsberkel” te ondersteunen. Het betreft hier een grensoverschrijdende voortzetting c.q. intensivering van een
regionaal project waaraan onder meer de Derde Berkelcompagnie deelneemt.
In de projectgroep is volgens de heer Öhmann opgemerkt dat de procedure en de gestelde vragen bij INTERREG nogal ingewikkeld zijn. Hij doet de suggestie dat het soms
eenvoudiger is kort rechtstreeks contact met de aanvragers op te nemen om antwoord
op vragen te krijgen dan om de vragen vanuit het overlegorgaan (ROV) te laten stellen.
Enkele van de gestelde vragen hadden waarschijnlijk vooraf kunnen worden beantwoord.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat het secretariaat de opmerkingen voor zover mogelijk zal meenemen. Duidelijk moet echter zijn dat het INTERREG-programmamanagement afhankelijk is van de INTERREG-organen. Dit betekent dat de inhoudelijke
invloed van de zijde van de EUREGIO gering is. Het secretariaat heeft voor beide Berkelprojecten een pleidooi gehouden. Er zijn vooral nog inspanningen nodig om de beide
deelstaten en de provincies te overtuigen.
Besluit:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIO commissie en het Dagelijks Bestuur.

d)

“Bereikbaarheid via de lucht”

Na de presentatie van het project “Bereikbaarheid via de lucht” (zie bijlage) door Stefan
Michel en Malte Konrad van het EUREGIO-secretariaat kondigt mevrouw Schwenzow
aan dat het secretariaat de EUREGIO-Raad ook in de toekomst op de hoogte zal houden van het projectverloop. Het thema zal nog aanleiding zijn voor menige politieke
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discussie. Onder meer daarom is het belangrijk dat de EUREGIO-Raad voortdurend
geïnformeerd is over de actuele stand van zaken waar het het thema “bereikbaarheid”
betreft.
Besluit:
Aanbeveling.

e)

“E&P Agro”

Besluit:
Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIO commissie en het Dagelijks Bestuur.

18.

Standpuntbepaling over deelprojecten uit het INTERREG V Kaderproject
voor de EUREGIO
a.

Standpuntbepaling intensieve samenwerkingsprojecten

Besluit:
Aanbeveling van de geagendeerde samenwerkingsprojecten met inachtneming van de
opmerkingen van de betreffende EUREGIO-commissies en het Dagelijks Bestuur.

-

QuickScan spoorverbinding Dortmund – Enschede

Besluit:
Goedkeuring onder voorbehoud van toezending van de alsnog in te dienen stukken,
van de afsluitende kosten- en staatssteuntoets en van waarborging van de regionale
cofinanciering voor de volgende EUREGIO-Raadsvergadering op 23 maart 2018.

b.

c.

Toegekende aanvragen tot € 5.000
-

TEDx Crossing Borders

-

Expositie beeldtaal Günter Grass

Stand van zaken Kaderproject

Besluit:
Kennisneming.
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19.

Rondvraag

De voorzitter, de heer Welten dankt de leden en sluit de vergadering.

Gronau/Enschede, 6 december 2017

get. Christoph Almering
Directeur-bestuurder
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