Verslag van de vergadering
van de commissie financiën en projecten
op 3 november 2016 in het Euregioforum van de Euregio Rijn-Waal

Aanwezig

Zie presentielijst

PUNT 1

Begroeting en opening
De voorzitter, de heer Thomas Ahls, begroet de aanwezigen en opent de vergadering.
De heer Ahls verzoekt om een wijziging van de agenda, dat wil zeggen, om punt 3.2.g
Project „Arbeidsmarkt in de grensregio's“ als eerste te behandelen. De heer Ahls stelt
de gewijzigde agenda vast.

PUNT 2

Goedkeuring van het verslag van de vergadering op 21 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.

PUNT 3

INTERREG V A Deutschland-Nederland

3.1

Stand van zaken INTERREG V A
De heer Zoete, RPM ERW, schetst de stand van zaken rond INTERREG V A.
Hij schetst de kanttekeningen van de commissie in de vergadering van 21 april 2016 bij
de projecten Digitrans, Cleanenergy Crossing, E-Bus 2020, Rheijnland.Xperience en
Qualifikation in Waldarbeit. Met alle kanttekeningen is in het vervolg van de
goedkeuringsprocedure rekening gehouden.
a. Verslag uit de stuurgroepvergaderingen in juni 2016 en september 2016
De heer Zoete doet verslag van de resultaten van de laatste twee
stuurgroepvergaderingen.
b. Strategische initiatieven in voorbereiding
De heer Zoete licht het overzicht kort toe en deelt mede dat er verschillende
projecten in voorbereiding zijn. Het valt op dit moment nog niet te voorzien of
het in alle gevallen tot goedkeuring komt.
De gemeente Arnhem vraagt hoeveel middelen er op programmaniveau voor
strategische initiatieven zijn gereserveerd. De heer Zoete legt uit dat 95% van
de middelen is gereserveerd, incl. alle reserveringen voor de projecten die zich
in de goedkeuringsprocedure bevinden.
Er zijn geen andere kanttekeningen bij dit punt.
Besluit:
Kennisneming

3.2.g.

Presentatie van het projectvoorstel „Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL“ door
de heer Johan van der Valk
De voorzitter nodigt de heer Van der Valk uit om het projectvoorstel aan de commissie
te presenteren.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
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De provincie Gelderland vraagt welke weg de projectdrager wil bewandelen om de
meerwaarde van de statistische resultaten structureel bekend te maken. De
projectdrager legt uit dat de gegevens met elkaar worden afgestemd en dat er
regelmatig bijeenkomsten met de stakeholders plaatsvinden. Bovendien zijn er
continue updates gepland. De projectpartner geeft bovendien aan dat de informatie
aan alle partijen beschikbaar wordt gesteld: Euregio's, GrensInfoPunten, Benelux,
provincies enz. De indicatoren worden aan alle partijen in dezelfde vorm aangeleverd,
om ervoor te zorgen dat de gegevens vergelijkbaar zijn. Als voorbeeld wordt de
statistische samenwerking in Euregio Saar-Lor-Lux genoemd.
Stadt Duisburg merkt op dat de vergelijking van statistieken „internationaal“ een zeer
gecompliceerde aangelegenheid vormt, omdat er vaak alleen maar „appels met peren“
kunnen worden vergeleken. De projectdrager geeft aan dat de vergelijkingen worden
afgestemd met Büro Eurostadt, het CBS, het Landesamt für Statistik Niedersachsen en
IT.NRW.
Standpuntbepaling:
Mevrouw de Ruiter licht de bevindingen van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding toe. De maatregelen die ertoe dienen de duurzaamheid na afloop van
de projectlooptijd te garanderen, moeten in de aanvraag worden geconcretiseerd.
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan dit project met
inachtneming van de kanttekeningen van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding een positief advies kan worden verleend.
Besluit:
Het project met een unaniem positief advies en met inachtneming van het hierboven
genoemde punt aan de Euregioraad doorsturen.

3.2.a

Presentatie van het projectvoorstel „XTC-RFID“ door de heer dr. Martin
Paplewski en de heer dr. Reef
De voorzitter nodigt de heer dr. Martin Paplewski en de heer dr. Reef uit om het
projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De commissie komt tot het besluit dat er aan dit project een positief advies kan worden
verleend.
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische
aangelegenheden toe.
De commissie financiën en projecten heeft over dit project intensief overleg gevoerd en
komt tot de conclusie dat er aan het project een positief advies kan worden verleend.

Besluit:
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen.
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3.2.b

Presentatie van het projectvoorstel „Interregional Automated Transport IATCrossing“ door de heer dr. Martijn Bruil
De voorzitter nodigt de heer dr. Martijn Bruil uit om het projectvoorstel aan de
commissie te presenteren. De leadpartner licht het projectvoorstel toe.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische
aangelegenheden toe.
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan dit project een positief
advies kan worden verleend.
Besluit:
Het project met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorsturen.

3.2.c

Presentatie van het projectvoorstel „Regional Skills“ door de heer Paul
Schellekens en de heer dr. Ulrich Rauter
De voorzitter nodigt de heren Paul Schellekens en dr. Ulrich Rauter
uit om het projectvoorstel aan de commissie te presenteren. De leadpartner licht het
projectvoorstel toe.
De heer Bosveld (gemeente Arnhem) vraagt of er contact is met de Regio FoodValley.
De projectdrager beantwoordt deze vraag bevestigend. Dit contact is er inderdaad en
betrekt ook de provincie Gelderland bij het project.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
De heer Kochs licht de bevindingen van de commissie voor economische
aangelegenheden toe.
De volgende kanttekeningen zijn afkomstig van de commissie voor economische
aangelegenheden en dienen hier te worden meegenomen:
- het project moet op een bredere basis worden gevestigd (bijv. door directe
betrokkenheid van de HAS, Agrifood-Capital, Regio Food Valley en het Agentur
für Arbeit);
- bij de kostenbegroting en het financieringsplan moeten bijdragen van
ondernemingen worden betrokken;
- de competentiestructuur bij de projectpartners moet met het oog op de omgang
met vluchtelingen in acht worden genomen.
Besluit:
De commissie financiën en projecten sluit zich aan bij de kanttekeningen van de
commissie voor economische aangelegenheden en besluit het project met een in
principe positief advies en met inachtneming van de kanttekeningen dat
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-

-

het project op een bredere basis moet worden gevestigd (bijv. door directe
betrokkenheid van de HAS, Agrifood-Capital, Regio Food Valley en het Agentur
für Arbeit);
bij de kostenbegroting en het financieringsplan bijdragen van ondernemingen
moeten worden betrokken;
de competentiestructuur bij de projectpartners met het oog op de omgang met
vluchtelingen in acht moet worden genomen;

aan de Euregioraad door te sturen.

3.2.d

Presentatie van het projectvoorstel „Nachbarsprache und Buurcultuur“ door de
heer Willems, de heer Schröder, mevrouw Boonen, mevrouw Frank en mevrouw
Jentges
De voorzitter nodigt de hierboven genoemde dames en heren uit om het projectvoorstel
aan de commissie te presenteren.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Door Stadt Goch wordt opgemerkt dat de eigen bijdrage van de scholen met totale
kosten ten bedrage van EUR 200.000 zeer hoog is. De vraag wordt gesteld of de
partnerscholen al vaststaan en hoe de scholen de financiering gaan opbrengen.
De aanvrager legt uit dat tot nu toe alleen de scholen vastliggen die in de startfase bij
het project zijn betrokken. De financiering van de eigen bijdrage is zeer uiteenlopend
geregeld.
Standpuntbepaling:
Mevrouw de Ruiter licht de bevindingen van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding toe. De volgende kanttekeningen zijn afkomstig van de commissie
voor grensoverschrijdende verstandhouding en dienen hier te worden meegenomen:
-

-

Het project is zeer belangrijk voor de regio, in het bijzonder met het oog op de
erkenning van diploma's en onderwijsbevoegdheden. De maatregelen ter
waarborging van de duurzaamheid (onder meer bestendiging en verbreding) na
afloop van het project moeten in de aanvraag worden geconcretiseerd.
Het project heeft mogelijk meer effect wanneer actief contact wordt gezocht met
de Nederlandse en Duitse onderwijsministeries om te komen tot een
wederzijdse erkenning van diploma's en onderwijsbevoegdheden.

Besluit:
Na kort overleg komt de commissie tot de slotsom dat het project met een positief
advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden
doorgezonden:
-

Het project is zeer belangrijk voor de regio, in het bijzonder met het oog op de
erkenning van diploma's en onderwijsbevoegdheden. De maatregelen ter
waarborging van de duurzaamheid (onder meer bestendiging en verbreding) na
afloop van het project moeten in de aanvraag worden geconcretiseerd.
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-

3.2.e

Het project heeft mogelijk meer effect wanneer actief contact wordt gezocht met
de Nederlandse en Duitse onderwijsministeries om te komen tot een
wederzijdse erkenning van diploma's en onderwijsbevoegdheden.

Presentatie van het projectvoorstel „Auf den Spuren der Oranier“ door mevrouw
Sandra Duits en mevrouw Lianne Niemeijer
De voorzitter nodigt de dames uit om het projectvoorstel aan de commissie te
presenteren.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
Mevrouw de Ruiter licht de bevindingen van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding toe. De commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding heeft
uitsluitend positief gereageerd
Na kort overleg komt de commissie tot het besluit dat er aan de Euregioraad een
positieve stellingname voor dit project kan worden geadviseerd.
Besluit:
Het project wordt met een unaniem positief advies aan de Euregioraad doorgezonden.

3.2.f

Presentatie van het projectvoorstel „The Green en the Blue Rhine Alliance“ door
de heren Frank Zanderink en Jeroen van Herk
De voorzitter nodigt de heren uit om het projectvoorstel aan de commissie te
presenteren.
De heer Bosveld merkt op dat bij dit project zeer veel partners zijn betrokken. Hij vraagt
hoe een project met zoveel partners gestructureerd kan worden georganiseerd. De
leadpartner geeft aan dat een hoofdpartner het project beheert. Er vinden regelmatig
meetings plaats waarin werkafspraken worden vastgelegd. De inhoudelijke leiding ligt
bij ARK en de financiële leiding ligt bij een Duitse partner, die al uitgebreide ervaring
met Interreg heeft.
De voorzitter dankt voor de uiteenzettingen en deelt mede dat de commissie in deze
vergadering een advies zal uitspreken. De projectdrager wordt hierover door de
secretaris op de hoogte gesteld.
Standpuntbepaling:
Mevrouw de Ruiter licht de bevindingen van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding toe. De commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding heeft
de volgende kanttekeningen:
-

De maatregelen ter institutionalisering van de samenwerking tussen de
verschillende instanties en organisaties aan beide kanten van de grens na de
projectlooptijd moeten in de aanvraag worden geconcretiseerd.
In het kader van het project vinden zeer veel evenementen plaats. Dit punt moet
nog een keer kritisch worden getoetst, met name met het oog op de kosten.
Een overlapping met Life+-projecten moet worden voorkomen.
De aanvrager wordt geadviseerd na te gaan of de Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) in Osnabrück misschien een relevante projectpartner kan/wil
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zijn.

PUNT 4

Besluit:
Na kort overleg komt de commissie tot de slotsom dat het project met een positief
advies, doch met de volgende kanttekeningen naar de Euregioraad kan worden
doorgezonden:
- De maatregelen ter institutionalisering van de samenwerking tussen de
verschillende instanties en organisaties aan beide kanten van de grens na de
projectlooptijd moeten in de aanvraag worden geconcretiseerd.
- In het kader van het project vinden zeer veel evenementen plaats. Dit punt moet
nog een keer kritisch worden getoetst, met name met het oog op de kosten.
- Een overlapping met Life+-projecten moet worden voorkomen.
- De aanvrager wordt geadviseerd na te gaan of de Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) in Osnabrück misschien een relevante projectpartner kan/wil
zijn.
Begroting 2017
De begroting 2017 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens
het NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten ontstaat er een gewoon
positief bedrijfsresultaat van € 9429,--.
De heer Bosveld van de gemeente Arnhem geeft aan dat het positief is dat de
begroting ook dit jaar in balans is. Hij begrijpt natuurlijk dat de begroting onder Duitse
wetgeving valt en dientengevolge zeer technisch is vormgegeven. Om een beter begrip
te kunnen ontwikkelen vraagt hij of het niet mogelijk is het stuk voor de begroting
uitvoeriger vorm te geven, zodat in een oogopslag duidelijk is welke activiteiten de
Euregio Rijn-Waal met welk financieel volume uitoefent. Mevrouw Knoor zegt dit toe
voor de komende raadsvergadering.

PUNT 6

Besluit:
Kennisneming
Mededelingen/rondvraag
De voorzitter wijst resumerend op de toegezonden stukken over dit punt.

PUNT 6

De heer Kochs schetst de stand van zaken bij het „Platform voor raadsleden“ en de
aanbesteding voor de Euregionale. Alle commissieleden uiten zich positief over de
deelname aan de Euregionalen.
Sluiting
Omdat er verder geen vragen zijn, sluit de voorzitter onder dankzegging aan de
deelnemers om 16:45 uur de vergadering.

Kleve, 14 november 2016
W. Knoor
Ambtelijk secretaris
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