VERSLAG
van de vergadering van de EUREGIO-Raad
op 23 juni 2017 in Steinfurt

Deelnemer: zie presentielijst

1.

Opening en begroeting

De voorzitter van de EUREGIO, de heer Welten, dankt de Kreis Steinfurt voor de gastvrije ontvangst.
De Kreisdirektor de heer Sommer heet de aanwezigen van harte welkom bij de Kreis Steinfurt. Hij
bepleit een intensieve samenwerking tussen Nederland en Duitsland en benadrukt het bijzondere
belang van de thema’s arbeidsmarkt en verkeer voor de grensoverschrijdende samenwerking.
Ook spreekt hij zijn erkentelijkheid uit aan mevrouw Schwenzow voor haar grote inzet. Hij hoopt
dat voor haar een goede opvolger wordt gevonden.
Ook de heer Welten betreurt het vertrek van mevrouw Schwenzow, maar benadrukt dat de EUR EGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur begrip voor haar besluit hebben en dat nog enkele maanden
van samenwerking resteren. Het Dagelijks Bestuur heeft, aldus de heer Welten, al stappen ter
voorbereiding van de opvolgingsprocedure genomen.
De heer Welten opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt vast dat de uitnodiging correct en tijdig heeft plaatsgevonden.
Hij wijst op het uitgereikte vergaderstuk over de verkiezing van leden van het Dagelijks Bestuur.
Agendapunt 6 wordt gewijzigd in “Benoeming nieuwe leden Dagelijks Bestuur”.
Besluit:
De agenda wordt door de EUREGIO-Raadsleden unaniem goedgekeurd met wijziging van agendapunt 6.

2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-Raad op
31 maart 2017 in Vriezenveen

De raadsleden hebben het verslag op 19 april 2017 per e-mail ontvangen.
Besluit:
Goedkeuring van het verslag.

3.

Mededelingen
a)

Dag van de buurtaal

De heer Kok (Fractie zonder Grenzen) vraagt namens de fractie op welke datum de Dag van de
Buurtaal in 2018 zal plaatsvinden.

Mevrouw Tinnevelt-van Berkel antwoordt dat de Dag van de Buurtaal van dit jaar momenteel wordt
geëvalueerd. De Regio Achterhoek heeft inmiddels een datum voorgesteld, die binnenkort aan geinteresseerde scholen zal worden meegedeeld.

b) Stand van zaken promoten grensoverschrijdende economische regio
EUREGIO

c) Stand van zaken luchthaven Twente

d) Informatie over het DOC Ochtrup
Mevrouw Schwenzow deelt ter toelichting mee dat het EUREGIO-secretariaat op wens van de raad
bij de Bezirksregierung heeft nagevraagd of zij de procedure met betrekking tot de uitbreiding van
het DOC in de EUREGIO-Raad zou kunnen toelichten, in het bijzonder voor de Nederla ndse gemeenten. De Bezirksregierung heeft dit afgewezen met als motivatie dat een dergelijke presentatie,
ook met het oog op een eventueel plaatsvindende discussie, haar neutrale positie en daarmee de
procedure in gevaar zou kunnen brengen. Wel heeft Bezirksregierung basale informatie over de
procedure in het Nederlands beschikbaar gesteld, die met de uitnodiging aan de EUREGIO -Raad
is toegezonden.
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De geplande wijzigingen in het “Flächennutzungsplan” (bestemmingsplan) en het “Bebauungsplan”
(stedenbouwkundig plan) van de Stadt Ochtrup hebben in het kader van de inspraakprocedure van
8 mei tot en met 8 juni 2017 ter inzage gelegen. Het EUREGIO -secretariaat heeft de leden van de
EUREGIO over de terinzagelegging geïnformeerd.

Zodra dat in de pers te lezen was welke nieuwe situatie in de DOC-procedure was ontstaan (bezwaren vanuit planologisch oogpunt van de Bezirksregierung Münster tegen de uitbreiding van het
DOC), heeft het EUREGIO-secretariaat deze informatie eveneens aan de Nederlandse
lidgemeenten doorgestuurd, dit omdat de Duitse pers voor hen niet zo gemakkelijk toegankelijk is
als voor Duitse leden.

De Stadt Ochtrup dient nu een nieuwe effectenanalyse uit te voeren waarin de effecten van de
uitbreiding van het DOC ook voor de Nederlandse zijde uitgebreider dan tot nu toe getoetst dienen
te worden.

De heer Gochermann (CDU/CDA) deelt mee dat het feit dat de Bezirksregierung geen presentatie
in de vergadering van de EUREGIO-Raad heeft gehouden, geen probleem vormt. Essentieel was
dat het thema DOC in de EUREGIO-Raad aan de orde is gesteld. Hij dankt het EUREGIO-secretariaat voor zijn inzet en voor de bemiddeling richting de Bezirksregierung. Mocht op een later moment
voor de EUREGIO-Raad aanleiding bestaan nog eens actie te ondernemen, dan dient het t hema
opnieuw te worden behandeld.

e) Samenwerking tussen Twence en Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

f)

Brief inzake aanpak grensbarrières

g) Plannen verbetering bereikbaarheid Regio Twente

h) Stand van zaken MORO

i)

Stand van zaken dienstencentrum Gaxel

j)

Openhouden kleine grensovergangen voor landbouwverkeer
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De heer Welten wijst erop dat in Nordrhein-Westfalen zeer recent een nieuw parlement (Landtag)
is gekozen. Bij de vergadering van vandaag is mevrouw Heike Wermer, nieuw lid van de Landtag
NRW, aanwezig. Namens de EUREGIO-Raad feliciteert hij haar en alle nieuwe leden van de Landtag met hun verkiezing. De heer Welten dankt mevrouw Wermer voor haar belangstelling voor de
grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO.
Besluit:
Kennisneming.

4.

a.

Bericht uit het Dagelijks Bestuur

b.

Vragen vanuit de fracties

De heer Kok (Fractie zonder Grenzen) stelt de verbreding van de A1 aan de orde. De VVD-fracties
van 14 gemeenten in Twente hebben zich uitgesproken voor verbreding van de A1 tussen Holten
en Azelo en tussen Bathmen en Hengelo. De heer Kok is van mening dat dit thema ook aan Duitse
zijde in verband met de A30 rondom Osnabrück actueel is (verbindingsas Amsterdam -Berlijn).
Daarom zou de Fractie zonder Grenzen het op prijs stellen wanneer dit them a als euregionale
aangelegenheid zou worden behandeld. Hij kondigt aan in de commissie Duurzame Ruimtelijke
Ontwikkeling een motie over dit onderwerp te zullen indienen. Daarna kan dit onderwerp opnieuw
in de EUREGIO-Raad worden behandeld.
Daarnaast brengt de heer Kok namens de fractie naar voren dat men heeft vastgesteld dat vele
grensoverschrijdende activiteiten slechts met publieke middelen worden uitgevoerd. De fractie is
van mening dat vaker private middelen ingebracht dienen te worden.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat men de oproep graag ter harte wil nemen, maar dat bij INTERREG altijd met de staatssteunvraag rekening moet worden gehouden.

5.

Bericht uit de commissievergaderingen

De heer Stam (Fractie zonder Grenzen) bericht uit de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. In de vergadering is een groot aantal thema’s, die vandaag op de agenda van de EUREGIO Raad staan, behandeld. Besproken is het project “EUREGIO Bereikbaarheid door de lucht”. De
commissie is van mening dat bij dit project het gehele gebied in brede zin meegenomen dient te
worden, meer dan alleen de FMO.
De commissie heeft ook gesproken over de tolheffing voor personenauto’s op de Duits e autosnelwegen en verder gewerkt aan de uitwerking van de Strategie 2030. Wat dit laatste punt betreft lag
het accent op de werkvelden infrastructuur en verkeer.
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De heer Gochermann (CDU/CDA) bericht uit de werkgroep Economie en Arbeidsmarkt. Hij deelt
mee dat de werkwijze van de commissie inmiddels een solide grondslag heeft gekregen en de leden
met grote betrokkenheid deelnemen. Ook deze commissie heeft zich met het thema bereikbaarheid
beziggehouden en wel vanuit het perspectief van economie en arbeidsmarkt. De wisseling van
perspectieven in de verschillende werkgroepen heeft haar waarde bewezen.
Verder is ook in deze commissie een strategiediscussie gevoerd, die een levendig en positief verloop kende.
Omdat in de vergadering van de EUREGIO-Raad geen vertegenwoordiger van de commissie MOZER - Maatschappelijke Ontwikkeling aanwezig is, bericht mevrouw Schwenzow uit de meest recente vergadering dat er kritiek is geuit op de administratieve lasten bij de uitvoering van de miniprojecten.
Verder deelt mevrouw Schwenzow mee dat eerder op deze vergaderdag en wel ’s ochtends, ook
in de vergaderzaal van het Kreishaus Steinfurt, het Comité van Toezicht INTERREG bijeen is geweest. Het is verheugend te constateren dat ook de politiek zich wil inzetten voor een oplossing
van de problematiek van de administratieve lasten bij miniprojecten. De hoop is gerechtvaardigd
dat na de zomer verbeteringen zullen optreden, zodat de bewoners van de grensregio weer met
enthousiasme aanvragen voor miniprojecten kunnen indienen.
De heer C. Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) brengt naar voren dat in de meest recente vergadering van de commissie MOZER - Maatschappelijke Ontwikkeling het project PREpare is gepresenteerd. Hij spreekt de wens uit dat voor dit project nog meer PR -activiteiten plaatsvinden,
zodat de inwoners nog duidelijker zien wat dankzij INTERREG in de regio wordt bereikt.
Mevrouw Tinnevelt-van Berkel antwoordt dat in het kader van PREpare voor het einde van 2018
nog een grote grensoverschrijdende oefening en een slotconferentie zullen worden gehouden. Voor
beide gelegenheden zijn uitgebreide pers- en PR-acties gepland.
Verder wijst mevrouw Tinnevelt-van Berkel op het grote aantal projectaanvragen in het Kaderproject, die in de commissie MOZER - Maatschappelijke Ontwikkeling zijn besproken en voor de vergadering van vandaag zijn geagendeerd.
De werkzaamheden ten behoeve van het proces Strategie 2030 kenden een zeer positief verloop.

6.

Benoeming van twee nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO

De kandidaten voor de verkiezing in het Dagelijks Bestuur, Joris Bengevoord, burgemeester van
Winterswijk en Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, stellen zich voor.
Besluit:
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Joris Bengevoord en Sander Schelberg worden unaniem gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van
de EUREGIO.
7.

Jaarrekeningen EUREGIO e.V., EUREGIO e.V. in liquidatie en Openbaar Lichaam
EUREGIO

Mevrouw Schwenzow legt uit dat in de vergadering van vandaag drie jaarrekeningen aan de orde
zijn, die gedeeltelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Het vergaderdocument is zo uitgebreid geformuleerd om de ingewikkelde samenhang begrijpelijk te maken.

a) EUREGIO e.V. en EUREGIO e.V. in liquidatie - jaarrekening 2016
Mevrouw Schwenzow deelt toelichtend mee dat het bij de jaarrekeningen 2016 van de EUREGIO
e.V. en van de EUREGIO e.V. in liquidatie feitelijk om twee jaarrekeningen gaat. De achtergrond
hiervan is dat de EUREGIO e.V. en de EUREGIO e.V. in liquidatie twee verschillende rechtsvormen
zijn. De organen van de EUREGIO e.V. hebben destijds echter besloten een voor Nederlandse
gemeenten ontwikkeld boekhoudsysteem met de bijbehorende software in te voeren. Dit systeem
laat niet toe een jaarrekening per 8 januari 2016 op te stellen. Daarom is het noodzakelijk een
gezamenlijke jaarrekening voor de EUREGIO e.V. en de EUREGIO e.V. in liquidatie voor te leggen.
Besluitvoorstel aan de Algemene Ledenvergadering:
De EUREGIO-Raad adviseert dat de Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO e.V. in liquidatie kennisneemt van het vergaderdocument voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 29
mei 2017 en van de EUREGIO-Raad op 23 juni 2017 en het volgende besluit:
1. De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld met een tekort van € 1.040.024.
2. Een bedrag van € 1.040.024 wordt onttrokken aan de algemene reserve.
3. Van het controlerapport wordt kennisgenomen.
4. Aan de directie, Dr. Elisabeth Schwenzow en Marieke Maes, wordt voor het jaar 2016
decharge verleend.
5. Aan de liquidatoren Dr. Elisabeth Schwenzow en Marieke Maes wordt voor het jaar
2016 decharge verleend.
6. Aan de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur wordt voor het jaar 2016 decharge
verleend.

b) EUREGIO e.V. in liquidatie 2017
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Mevrouw Schwenzow deelt mee dat de zakelijke activiteiten van de vereniging (naar Duits recht)
eind maart 2017 in beginsel zijn beëindigd. Daardoor is het mogelijk nu al een jaarrekening over
2017 voor te leggen.

Besluitvoorstel aan de Algemene Ledenvergadering:
De EUREGIO-Raad adviseert dat de Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO e.V. in liquidatie kennisneemt van het vergaderdocument voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 29
mei 2017 en van de EUREGIO-Raad op 23 juni 2017 en het volgende besluit:

1. De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld met een tekort van € 10.171.
2. Een bedrag van € 10.171 wordt onttrokken aan de algemene reserve.
3. Van het controlerapport wordt kennisgenomen.
4. Aan de liquidatoren Dr. Elisabeth Schwenzow en Marieke Maes wordt voor het jaar
2017 decharge verleend.
5. Aan de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur wordt voor het jaar 2017 decharge
verleend.
c) Openbaar lichaam EUREGIO - jaarrekening 2016
Mevrouw Schwenzow deelt ter toelichting mee dat de wezenlijke activiteiten van de EUREGIO in 2016 binnen het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO hebben plaatsgevonden. Ook de jaarrekening van het openbaar lichaam over 2016 wordt vandaag voorgelegd, echter slechts ter kennisneming. Er geldt, zoals besproken in de organen, een nieuwe
procedure. De jaarrekening wordt eerst voorgelegd aan de kascommissie en aan het
Rechnungsprüfungamt van de Kreis Borken. De jaarrekening van het openbaar lichaam zal
vervolgens worden behandeld in de vergadering van de EUREGIO-Raad begin december.
Besluit:
Kennisneming.

8.

Alternatieven voor de financiering van het GrensInfoPunt EUREGIO vanaf 2019

Mevrouw Schwenzow deelt mee dat het EUREGIO-secretariaat overeenkomstig het verzoek van
de EUREGIO-Raad een met de andere euregio’s afgestemde brief aan de Tweede Kamer over de
noodzaak van structurele financiering van de GrensInfoPunten heeft voorbereid. Uiteinde lijk is deze
brief niet verstuurd omdat uit vooraf verkregen informatie is gebleken dat verzending van deze brief
wellicht de positie van het ‘Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid’ zou kunnen ver-
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zwakken, wat uiteraard ongewenst is. Bovendien zal nog voor de zomerpauze een technische briefing van de parlementsleden over het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie
plaatsvinden. Ook zonder de brief te verzenden is hiermee het eigenlijke doel, namelijk aandacht
in Den Haag, bereikt.

De heer Gochermann (CDU/CDA) meldt dat in de commissie Economie en Arbeidsmarkt over het
GIP is gesproken. Alle deelnemers waren het over het grote belang van deze adviesfunctie eens.
Een vertegenwoordiger van de Arbeitsagentur, die in de vergadering aanwe zig was, bracht naar
voren dat de Arbeitsagentur zonder het GIP niet in staat zou zijn grensoverschrijdend te bemiddelen. De deskundigheid op het gebied van adviesverlening aan grenspendelaars ligt zonder twijfel
bij het GIP. In de commissie was men het erover eens dat een tussenfinanciering via INTERREG
een goede oplossing zou zijn. Ook de CDU/CDA-fractie deelt deze mening. De fractie adviseert het
EUREGIO-secretariaat in deze richting verder te werken, aldus de heer Gochermann.
Verder deelt de heer Gochermann mee dat in het coalitieakkoord NRW positieve punten voor wat
betreft de grensoverschrijdende samenwerking zijn opgenomen. Dit betekent dat de grensregio’s
een sterkere stem in Düsseldorf hebben gekregen. Echter, een gezamenlijk e database, zoals in het
coalitieakkoord genoemd, is voor de informatievoorziening aan grenspendelaars niet voldoende.
Het is essentieel, zo meent de heer Gochermann, dat de GIP’s een fysiek adviespunt blijven waarmee grenspendelaars persoonlijk contact kunnen opnemen.
De fractie doet het verzoek aan het EUREGIO-secretariaat deze noodzaak duidelijk bij de politiek
onder de aandacht te brengen. Ook de fractie zal dit punt aldus aan de politiek doorgeven.
Mevrouw Bronsvoort (PvdA/SPD) deelt namens haar fractie mee dat ook deze van mening is dat
fysieke GIP’s met echte medewerkers zeer belangrijk zijn zolang er tussen Duitsland en Nederland
verschillen bestaan. Ook de PvdA/SPD-fractie ondersteunt een tussenfinanciering via INTERREG,
zodat gewaarborgd is dat de GIP’s advies op maat kunnen blijven verlenen.
De heer Kok (Fractie zonder Grenzen) ondersteunt de besluitvoorstellen van de beide andere fracties.
Besluit:
Unaniem besluit tot opdrachtverlening aan het EUREGIO-secretariaat de voorgestelde stappen te zetten.

9.

Afsluitende bijeenkomst Pact: Arbeidsmarkt over de Grens!

De heer Kok (Fractie zonder Grenzen) deelt mee dat de fractie het voorstel het pact in de tweede
week van november af te sluiten onderschrijft. De fractie benadrukt echter dat de precieze datum
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zo snel mogelijk bekend gemaakt moet worden, zodat potentiële deelnemers en sprekers deze
datum op korte termijn kunnen reserveren.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat in de komende week een gesprek met de gemeente Coevorden
zal plaatsvinden, onder meer met het doel de datum vast te leggen. Het EUREGIO-secretariaat wil zo
mogelijk nog in de eerste week van juli een “save the date” verzenden.

Besluit:
De EUREGIO-Raad adviseert de geplande bijeenkomst ter gelegenheid van de afsluiting van het
“Pact: Arbeidsmarkt over de Grens!” voor te bereiden, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen.

10.

Onderzoeken betreffende verkeer en bereikbaarheid in/van het EUREGIO-gebied

Stefan Michel, leider van het project “Goederencorridor”, presenteert de stand van de zaken van
de projecten “SpoorRegio”, “Goederencorridor” en “EUREGIO: Bereikbaarheid door de lucht” (zie
bijlage).

a. Stand van zaken project SpoorRegio
Besluit:
Kennisneming.

b. Stand van zaken project “EUREGIO Goederencorridor”
De heer Öhmann (CDU/CDA) doet navraag over een doortrekking van de goederencorridor tot aan
Zwolle. Verder merkt hij op dat voor de Kreis Coesfeld ook de spoorverbinding Dortmund-Enschede van
belang is. Hij vraagt of deze verbinding in de analyse is meegenomen.
De heer Michel antwoordt dat in het onderzoek alleen de elektrificatie van het traject Münster -Enschede is meegenomen.

De heer Öhmann doet het verzoek in de werkzaamheden van de EUREGIO aandacht te besteden
aan het traject Dortmund-Münster. Deze verbinding dient volgens de heer Öhmann in de toekomst
verder te worden versterkt, ook al wordt deze minder intensief gebruikt dan de verbinding Münster Enschede. Vanuit het oogpunt van duurzame ruimtelijke ontwikkeling is het traject Dortmund -Münster voor het grensgebied van bijzonder belang.
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Mevrouw Schwenzow antwoordt dat het EUREGIO-secretariaat een bijeenkomst op 6 juli heeft belegd waarin de mogelijkheid van een gezamenlijke lobby voor het traject Enschede-Dortmund zal
worden besproken.

Besluit:
Kennisneming.

c. Stand van zaken project “EUREGIO: Bereikbaarheid door de lucht”

Besluit:
Kennisneming.

11.

INTERREG A
a)

Stand van zaken algemeen

b)

Overzicht van de vergaderdata van de gremia

c)

Overzicht van de aangevraagde en goedgekeurde projecten

Besluit:
Kennisneming.

12.

Standpuntbepaling INTERREG V-projecten
a.

“Euregionetwerk Industriecultuur” (verbeterde versie)

Besluit:
Positief advies.

b. “Laser-Fertigung in KMU”
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Besluit:
Positief advies, rekening houdende met de opmerkingen van de verantwoordelijke commissie en
het Dagelijks Bestuur.

13.

Adviezen bij deelprojecten binnen het INTERREG V-Kaderproject
a) Positief advies over intensieve samenwerkingsprojecten

De heer Hörster (CDU/CDA) merkt op dat met de verbinding Bocholt-Aalten met een betrekkelijk
kleine inspanning zowel voor het kleine grensverkeer als voor de langeafstandsverbinding tussen
Arnhem en Düsseldorf een verbetering kan worden bereikt, aangezien in deze verbinding alleen
nog dit deel ontbreekt. Nu is gekozen voor een praktijkstudie in plaats van voor een haalbaarheidsonderzoek is met deze meerwaarde rekening gehouden, zodat ook meteen regelingen voor tickets,
informatie over de dienstregeling e.d. praktisch kunnen worden getest.
Mevrouw Schwenzow wijst er nog eens op dat de EUREGIO-Raad de wens tot verbetering van de
grensoverschrijdende busverbindingen heeft uitgesproken. Het EUREGIO-secretariaat heeft op basis hiervan contact met mogelijke partijen opgenomen. Het noordelijke gebied heeft daarbij geen
interesse getoond. Zowel de Kreis Borken als de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek hebben concreet hun interesse in het idee voor een busverbinding Bocholt-Aalten geuit. Hieruit is het
idee voor een praktijktest ontstaan.
De heer Diersen (CDA/CDU) merkt op dat in de fractievergadering naar voren is gebracht dat een
periode van vier maanden nogal kort is om een goede praktijktest te kunnen uitvoeren. Het zou zinvol
kunnen zijn deze gedurende een heel seizoen uit te voeren. De testroute leidt van het station Bocholt
naar het station Aalten. Wellicht is het interessant in dit pilotproject ook de verbinding met de Westfälische Hochschule Bocholt, evt. via een geschikte overstapmogelijkheid, mee te nemen. Door een
goede verbinding zou de hogeschool in Bocholt voor studenten uit de Achterhoek aantrekkelijker
gemaakt kunnen worden.
Mevrouw Kroesen (CDU/CDA) vraagt of in samenhang met de projectaanvraag “Bedrijvennetwerk”
andere economische ontwikkelingsmaatschappijen in het EUREGIO-gebied gevraagd is of zij belangstelling hebben deel te nemen.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat zij deze vraag aan de MONT-gemeenten, die de aanvraag hebben ingediend, zal doorsturen.
Besluit:
Subsidiëring van de voorgelegde intensieve samenwerkingsprojecten.
-

Busverbinding Aalten-Bocholt:
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o De projectpartners worden verzocht na te gaan of in de praktijktest van het geplande traject de
verbinding met de Westfälische Hochschule in Bocholt kan worden meegenomen. Als alternatief
voor verlenging van het traject zou ook een geschikte overstapmogelijkheid naar de hogeschool
in aanmerking kunnen komen. Meerwaarde: verbetering van de bereikbaarheid van de hogeschool voor studenten uit Nederland.
o De projectpartners worden verzocht na te gaan of een projectduur van 4 maanden voldoende is
en of het niet beter is de test een heel seizoen te laten duren.

-

Bedrijvennetwerk en economische ontwikkeling in de EUREGIO: Er wordt voorgesteld dat de projectpartners nagaan of samenwerking met andere economische ontwikkelingsmaatschappijen in
het EUREGIO-gebied mogelijk is.

b) Toegekende aanvragen tot € 5.000
Besluit:
Kennisneming.

c) Stand van zaken Kaderproject
Besluit:
Kennisneming.

d) Wijziging toekenningseisen
De heer Kok vraagt of de wijzigingen in de toekenningseisen al enig effect sorteren.
Mevrouw Schwenzow antwoordt dat de wijzigingen niet voor de zomer door INTERREG zullen worden goedgekeurd. De EUREGIO heeft de aanpassing van de voorwaarde “1:3” en van de tweetaligheid al in mei ingevoerd. Omdat dit nog maar kort geleden is gebeurd, is het nog te vroeg om
effecten te kunnen vaststellen.
Mevrouw Tinnevelt-van Berkel deelt mee dat al wel merkbaar is dat de projectuitvoerders een zekere verlichting van de administratieve lasten ervaren waar het de versoepeling m.b.t. eentaligheid
bij de projecten tot € 5.000 subsidiëring betreft.
De heer Kok verzoekt om informatie in een van de volgende vergaderingen of de wijzigingen effect
hebben.
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De heer Diersen doet het voorstel over de verlichting van de administratieve lasten uitgebreid extern
te communiceren om zo veel mogelijk projectaanvragen te genereren.
Mevrouw Schwenzow licht toe dat men bewust wacht op het besluit van de Beheersautoriteit zodat
duidelijk wordt welke vereenvoudigingen werkelijk worden goedgekeurd. Zodra het besluit hierover
is genomen, waarschijnlijk aan het einde van de zomer, zullen extra PR-activiteiten plaatsvinden.

Besluit:
De EUREGIO-Raad besluit het volgende:
-

De regel dat een aanvrager voor een en dezelfde activiteit maximaal 1 maal per 3 jaar bij de
EUREGIO een subsidieaanvraag mag indienen, komt te vervallen.

-

Per buurtaalcertificaat kan met onmiddellijke ingang 20 euro per certificaat met een maximum
van 1.000 euro worden aangevraagd.

-

De eis dat bij intensieve samenwerkingsprojecten tot en met € 5.000 een tweetalige versie moet
worden ingediend, komt te vervallen.

-

Der EUREGIO-Raad zal in een van de volgende vergaderingen informatie krijgen over de vraag
of de vereenvoudigingen effect sorteren.

14.

Rondvraag

Mevrouw Hilbrink-Dekker (PvdA/SPD) vraagt of het mogelijk is de vergaderstukken eerder dan twee
weken voor de vergadering van de EUREGIO-Raad te ontvangen. Deze vraag is uit haar gemeente
afkomstig.
Mevrouw Schwenzow licht de vergaderschema’s van de commissies, het Dagelijks Bestuur en de
EUREGIO-Raad toe. Eerdere toezending in het voorjaar was niet mogelijk aangezien de vergaderingen kort na elkaar plaatsvonden. Het EUREGIO-secretariaat is bereid voor de herfstvergadering
te streven naar vroegere verzending, maar kan hierover geen beloftes doen. Bovendien is het volgens mevrouw Schwenzow niet altijd zinvol eerder te verzenden omdat daardoor eventueel nazendingen noodzakelijk zullen zijn.
Mevrouw Riezebos adviseert de leden van de EUREGIO-Raad de vergaderstukken voor de raadsvergaderingen 1 tot 2 weken voor de vergaderdatum in te zien. Op deze manier is men goed voorbereid en is er nog voldoende tijd de stukken door te nemen.
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Mevrouw Schwenzow deelt mee dat het EUREGIO-secretariaat de haalbaarheid van afgifte van
tweetalige diploma’s juridisch heeft laten toetsen. Het resultaat daarvan is dat dit inderdaad mogelijk is. Er zullen nu eerste gesprekken met de ROC’s en de Berufskollegs worden gevoerd om hen
erover te informeren dat zij tweetalige diploma’s mogen afgeven en hen ertoe te bewegen voor
deze laagdrempelige oplossing te kiezen.
De EUREGIO-Raad toont zich ingenomen met het feit dat de lobbygesprekken van start gaan.
De heer Welten sluit de vergadering en dankt de leden van de EUREGIO-Raad. Aansluitend aan
de vergadering van de EUREGIO-Raad vindt de Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO
e.V. in liquidatie plaats.
Gronau/Enschede, 28 juni 2017

get. Elisabeth Schwenzow
Directeur-bestuurder
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