Protokoll der Sitzung
des Ausschusses für Finanzen und Projekte
vom 11.04.2019 bei der Bastei in Nijmegen

Aanwezig Zie presentielijst
Begroeting
Punt 1
De voorzitter, de heer Thomas Ahls, heet de aanwezigen welkom en opent de
vergadering door te vragen of de leden van het Comité instemmen met de
agenda en of er verdere opmerkingen en/of verzoeken tot wijziging zijn.
Aangezien dit niet het geval was, werd de agenda vastgesteld.
2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 6.11.2018
Punt 2

Punt 3

De notulen worden ongewijzigd en unaniem goedgekeurd.

Presentatie van de voortgang van het project "The green & blue Rhine
Alliance"
De voorzitter heet de directeur van het Bastion, de heer Gerard Magnus,
welkom. De heer Magnus gaf een korte presentatie over de voortgang van het
project "The green & blue Rhine Alliance".
De voorzitter dankt de heer Magnus voor de presentatie en wenst hem verder
succes bij de uitvoering van het project.
Actualisering van de strategische agenda 2020 (bijlage)

Punt 4

De heer Kochs licht de resultaten van de informele Euregioratssitzung van
21.03.2019 toe en vat deze kort samen.
De heer Kochs neemt er nota van dat getracht wordt de onderwerpen van de
strategische agenda zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de
thema's van het toekomstige INTERREG VI-programma. Zowel de
stakeholderconferenties in Emmen als in Kalkar hebben laten zien dat de
onderwerpen die daar werden besproken vrijwel overeenkomen met de vorige
onderwerpen van de Strategische Agenda. Vereenvoudiging en versnelling
spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Een ander aandachtspunt is het
thema " kinderen en jongeren ", omdat deze generatie de toekomst van het
grensoverschrijdende werk vertegenwoordigt en het daarom onvermijdelijk is
om deze doelgroep te betrekken.
Daarnaast is het onderwerp klimaat en klimaatbescherming een ander
aandachtspunt vanwege het steeds toenemende belang ervan. Men wil
proberen het klimaat gelijktijdig met de klimaatbescherming
grensoverschrijdend te verankeren. Daartoe worden tijdig enquêtes
afgenomen in de aangesloten gemeenten en op de stakeholderconferenties.
De commissieleden worden geïnformeerd over het verdere verloop van de
ontwikkeling.
Beslissing:
Ter kennisneming

Punt 5

Wijziging van de statuten van de Euregio Rijn-Waal
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De heer Ahls licht in het kort de achtergrond van de aanstaande
statutenwijziging toe.
De heer Kochs stelt voor de vragen over de wijziging van de statuten te
verzamelen en deze vervolgens te beantwoorden met de notulen.
De vragen en antwoorden zijn bij de notulen gevoegd.
De voorzitter, de heer Ahls, voegt hieraan toe dat verdere vragen en/of
opmerkingen kunnen worden gericht aan het secretariaat van de Euregio
Rein-Waal.
Hierna vraagt de heer Ahls of er bezwaren zijn tegen de wijziging van de
statuten.
Aangezien dit niet het geval is, zullen de commissieleden nota nemen van het
amendement.

Punt 6

Resolutie:
Ter kennisneming
INTERREG V A Deutschland-Nederland (Bijlagen)

Punt 6.1a

Nieuwe projectvoorstellen
Presentatie Projectvoorstel "Levering: korter, sneller, beter".
Mevrouw Thea Remers uit de Euregio Rijn-Waal (hoofdpartner) geeft een
korte toelichting op het projectvoorstel en overhandigt het aan twee
projectpartners om de twee projectclusters toe te lichten, die elk een inzicht
geven in het cluster:
- Voedselallergie bij kinderen (gepresenteerd door Dr. Janneke RuinemansKoerts, Rijnstate Ziekenhuis)
De gemeente Arnhem vroeg of het aantal mensen met een allergie vandaag
de dag veel hoger is dan enkele jaren geleden. Dr. Ruinemans-Koerts
antwoordde dat veel patiënten vandaag de dag veronderstellen dat ze een
allergie hebben, maar dat het aantal personen met een werkelijke allergie op
dit gebied niet is toegenomen.
De gemeente Overbetuwe vraagt zich af of de samenwerking een unieke
samenstelling zou zijn.
Dr. Ruinemans-Koerts antwoordde dat deze vorm van samenwerking uniek
was.
Ede vroeg of het ziekenhuis, de Gelderse Vallei, er ook bij betrokken zou zijn.
Mevrouw Ruinemans-Koerts bevestigde dat dit de bedoeling was.
Community Arnhem merkt op dat dit zeer partnergeoriënteerd lijkt en vraagt
zich af in hoeverre ook de doelgroep van de patiënten en de KMU´S aan de
orde komt en wordt betrokken bij het cluster. Dr. Ruinemanns bevestigt dat dit
in ieder geval wordt gewaarborgd en dat de patiëntenorganisaties ook bij de
uitvoering betrokken zullen worden.
- Grenzeloze beroertenzorg (gepresenteerd door Dr. Jeroen Boogaarts)

2

De gemeente Ede vroeg of de respectievelijke ziekenfondsen bij het project
betrokken waren. Dr. Boogaarts heeft dit bevestigd. CZ zou zelfs een van de
medefinanciers van het project zijn. Ede wilde ook weten of de ziekenhuizen
Gelderse Vallei en Rijnstate projectpartners waren. Dr. Boogaarts ontkende
dit. Maar alle ziekenhuizen in de Euregio Rijn-Waal kunnen profiteren van dit
project en de opgedane kennis. De initiatiefnemer beloofde dat als een
ziekenhuis in de Euregio Rijn-Waal geïnteresseerd is in deelname aan het
project, dit op elk moment mogelijk is. De projectuitvoerende instantie legde
verder uit dat de cofinanciering in het projectgedeelte nog niet definitief
geregeld was.
De voorzitter dankt hem voor zijn opmerkingen en deelt mee dat de
commissie in deze vergadering een aanbeveling zal doen. De
projectuitvoerende instantie zal hiervan door de directie op de hoogte worden
gesteld.
Positiebepaling:
De heer Kochs geeft de aanwezigen vooraf informatie over de beoordeling
van het project in de commissie voor grensoverschrijdende samenwerking.
Daar werd het positief beoordeeld en gewaardeerd.
Er moet met name worden benadrukt dat dit project met nadruk de zorg voor
de plattelandsgrensregio's zou verbeteren, wat een bijzonder positief aspect
is in het huidige gebrek aan medische zorg in plattelandsgebieden. De
gemeente Ede vraagt om een concretisering van de financiering en
betrokkenheid van het ziekenhuis, de Gelderse Vallei, bij het project. De
steden Wesel en Nijmegen hebben opnieuw positief benadrukt dat de
projecten een goed effect hebben op de gezondheidszorg op het platteland.
De gemeente Overbetuwe vroeg om een zo breed mogelijke hoorzitting om
duidelijk te maken dat de Euregio zich ook inzet voor de gezondheidszorg op
het platteland.
De heer Zoete lichtte kort het proces van de financiële controle van het
project toe en gaf aan dat de inhoud van het project zal worden gecontroleerd
door het ministerie van Volksgezondheid.
Beslissing:
Het project zal met een positief advies worden doorgestuurd naar de
Euregioraad
Pauze van 14:45 uur – 14:55 uur
Punt 6.1b

Presentatie projectvoorstel "ENDOcare".
De voorzitter nodigt de heer Erwin van Geenen uit om het projectvoorstel aan
de commissie voor te leggen. De hoofdpartner licht het projectvoorstel toe.
De gemeente Arnhem vroeg waarom de partner Open Health zonder
financiële participatie mocht deelnemen aan het project. De heer Van Geenen
3

legt uit dat de financiering van het project nog niet is afgerond, maar dat alle
partners financieel aan het project zullen deelnemen.
De gemeente Nijmegen vraagt zich af in hoeverre er een taalbarrière komt
voor de patiënten. De heer Van Geenen legt uit dat taalproblemen kunnen
worden opgelost met behulp van software en apps en dat er ook een tolktelefoon kan worden gebruikt.
De gemeente Nijmegen wil ook graag weten hoe het vervoer van patiënten uit
de regio naar de deelnemende ziekenhuizen is georganiseerd. De heer Van
Geenen legt uit dat hij in onderhandeling is met de betreffende
zorgverzekeraars en Krankenkassen. Deze onderhandelingen zijn echter nog
niet afgerond, omdat er aan Duitse en Nederlandse zijde enorme
prijsverschillen bestaan.
Ede vraagt ook naar de betrokkenheid van andere ziekenhuizen bij het
project. De heer Van Geenen belooft dat alle ziekenhuizen in het
projectgebied welkom zijn om zich bij het project aan te sluiten als ze
geïnteresseerd zijn.
De voorzitter dankt hem voor zijn opmerkingen en deelt mee dat de
Commissie in deze vergadering een aanbeveling zal doen. De directie zal de
projectuitvoerende instantie hierover informeren.
Positiebepaling:
De heer Kochs zal ook de beoordeling en evaluatie van het Comité van
Grensoverschrijdende Overeenstemming aan de aanwezigen noemen. Net
als het project Zorg is ook het project ENDOcare positief beoordeeld.
Er zijn geen opmerkingen hierover. De commissie besluit unaniem om het
project met een positief advies door te sturen naar de Euregioraad.

Punt 6.2

Beslissing:
Het project met een positief advies door te sturen naar de Euregioraad.
Actuele stand van zaken INTERREG V A

Punt 6.2a

Verslag van de Stuurgroep december 2018 en maart 2019
De heer Ahls heeft het punt uitgelegd.
De gemeente Nijmegen informeert naar de resterende middelen van het
Interreg VI-programma. De heer Zoete legt uit dat als deze projecten nu
worden goedgekeurd, alle middelen zullen worden opgebruikt. Er is nog maar
een klein deel van de middelen over voor andere kleine projecten. Verder zijn
er fondsen beschikbaar op het gebied van het People & People projecten.

Punt 6.2b

Beslissing:
Ter kennisneming
Projectoverzicht INTERREG V A
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De voorzitter constateert dat de heer Zoete tegelijkertijd agendapunt 6.2b in
de toelichting op agendapunt 6.2a heeft verklaard en vraagt of er over dit punt
nog vragen openstaan. Dit is niet het geval.

Punt 6.2c

Punt 7

Beslissing:
Ter kennisneming
Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland
De voorzitter licht het agendapunt toe. Er waren geen vragen hierover.
Beslissing:
Ter kennisneming
Begroting 2019
Mevrouw Knoor legt de aanwezigen uit dat tijdens de controle door de
financiële toezichthoudende autoriteit een formele fout in de begroting 2019
aan het licht is gekomen en dat deze nu opnieuw aan de commissies moet
worden voorgelegd.
Er zijn geen vragen over dit onderwerp.

Punt 8

Beslissing:
Ter kennisneming
Mededelingen
a.) Save the Date: 1e grenslandconferentie op 09.05.2019.
De heer Kochs legt het verloop van de grenslandconferentie uit
Beslissing:
Ter kennisneming
b.)
Financieringsmogelijkheden van het Nederlandse
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heer Kochs licht de mogelijkheden toe.
Aan de kant van de gemeente Ede rijst de vraag of deze financiering
via het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken niet in
concurrentie is met het People to People-project en de miniprojecten.
De heer Kochs legde uit dat de Nederlands-Duitse Euregio's hadden
voorgesteld dat deze verordening een aanvulling zou moeten zijn op
de miniprojecten van het programma "People to People" en dat de
miniprojecten niet benadeeld zouden mogen worden.

Punt 9

Beslissing:
Ter kennisneming
Rondvraag / sluiting
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen.
De voorzitter beëindigt de sessie om 15.35 uur met dank aan de deelnemers.

Kleve, den 25.04.2019
W. Knoor
Schriftführer
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