Verslag
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
5 november 2018, Euregio-Forum, Kleve
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst.
Verontschuldigd: dhr. Berensmeier (Kreis Wesel), dhr. Görtz (Stadt Xanten).
Punt 1
Opening en begroeting
De voorzitter, de heer Van Soest (Gemeente Boxmeer) heet alle aanwezigen van harte welkom
en opent de vergadering. De heer Van Soest merkt op dat er een aantal nieuwe gezichten in de
ronde aanwezig is doordat er als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland wat
wisselingen hebben plaatsgevonden. Hij heet de nieuwe leden van harte welkom en verheugt
zich op de samenwerking. Er zijn geen aanvullingen m.b.t. de agenda, deze wordt aldus
ongewijzigd vastgesteld.
Punt 2
Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 23 april 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Besluit:
Het verslag van de vergadering d.d. 23 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Punt 3
Subsidieaanvragen mini-projecten
Punt 3a
Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de subsidieaanvragen mini-projecten.
Besluit:
De commissie stemt in met de ondersteuning van de aanvragen 203020/2018m Nr. 23 t/m 47.
Punt 3b

Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II
INTERREG V
De voorzitter merkt op, dat er nog ruim € 109.000 beschikbaar is voor de periode t/m 2022 en
dat de mini-projecten daarmee goed op schema liggen.

Mevrouw Kalthoff (Gemeente Arnhem) vraag hoe men dit soort projecten het beste onder de
aandacht van de doelgroep kunt brengen en wat de Euregio Rijn-Waal hier aan doet. Mevrouw
Hubbers (Euregio Rijn-Waal) geeft aan, dat de projecten gevraagd wordt om door middel van
persberichten over hun project te communiceren. Daarnaast verstuurd de Euregio Rijn-Waal na
elke commissievergadering een geïndividualiseerde newsflash naar die gemeenten,
waarbinnen projecten zijn goedgekeurd. De newsflash wordt gestuurd naar de
Euregioraadsleden en Euregio-contactpersonen en bevat ook de oproep om de informatie ook
binnen de gemeente en verenigingen, scholen etc. te verspreiden. Daarnaast komt de Euregio
Rijn-Waal ook graag naar de gemeenten toe om over de subsidiemogelijkheden te informeren.
De heer Van Soest vult aan, dat het belangrijk is, dat ook de gemeentelijke Euregiocontactpersoon op zijn taak wordt aangesproken en dat de raad deze contactpersoon ook beter
moet benutten.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de actuele stand van zaken van
het mini-projecten-budget in het Kaderproject Prioriteit II INTERREG V.
Besluit:
De stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V wordt ter
kennis genomen.

Punt 4
INTERREG A Deutschland-Nederland
Punt 4a
Stand van zaken INTERREG VA Deutschland-Nederland
De voorzitter merkt op dat de bijgevoegde tabellen een goed beeld geven van de veelheid en
diversiteit aan projecten en initiatieven die door INTERREG ondersteund worden.
Besluit:
De stand van zaken INTERREG VA Deutschland-Nederland wordt ter kennis genomen.
Punt 4b
Actuele stand van zaken People to People
De voorzitter geeft aan dat ook de People to People projecten goed lopen.
De heer Sijtsma (Provincie Gelderland) vraagt na of er goed gebruik gemaakt wordt van het
extra cofinancieringsbudget voor People to People dat door de provincie Gelderland
beschikbaar gesteld wordt. Mevrouw Arntz (Euregio Rijn-Waal) geeft aan dat hier gebruik van
gemaakt wordt en dat er nog voldoende budget is.
Mevrouw Kalthoff vraagt na, wie er van deze extra cofinancieringsmogelijkheid gebruik kan
maken. De heer Kamps (Euregio Rijn-Waal) legt uit, dat People to People projecten normaal
gesproken max. 25.000 euro aan INTERREG-middelen bij totale kosten van 50.000 euro
ontvangen. Het overige bedrag moet via een eigen bijdrage gefinancierd worden. De provincie
Gelderland heeft een extra cofinancieringsbudget voor People to People projecten met
deelname vanuit Gelderland ter beschikking gesteld. De eigen bijdrage van de projectpartners
wordt hierdoor lager.
Besluit:
De stand van zaken People to People wordt ter kennis genomen.
Punt 4c
Nieuwe projectvoorstellen
Punt 4c1
Taal verbindt / Sprache verbindet
De voorzitter nodigt de heer Lambert Teerling (Ler(n)ende Euregio) uit om het projectvoorstel
toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Naar aanleiding van de presentatie geeft de heer Bakker (Gemeente Nijmegen) aan, dat hij
heeft begrepen dat voor het taalcertificaat Duits wordt samengewerkt met het Goethe-Instituut
en hij is benieuwd met welke organisatie wordt samengewerkt voor het taalcertificaat
Nederlands. De heer Teerling geeft aan, dat er voor de Nederlandse taal geen instelling bestaat
met dezelfde internationale uitstraling als het Goethe-Instituut. De instelling die hier het meest
op lijkt is de Taalunie. Daarom wordt geprobeerd om samen met de Taalunie een vergelijkbaar
certificaat te ontwikkelen, dat uiteindelijk ook internationaal erkend moet worden. Binnen het
project Taal verbindt / Sprache verbindet is een eerste voorzichtige pilot gepland.
De heer Bakker vraagt vervolgens na, door wie het geplande haalbaarheidsonderzoek naar de
uitbreiding van het netwerk van de Ler(n)ende Euregio zal worden uitgevoerd. Als de
Ler(n)ende Euregio dit onderzoek zelf uitvoert, is de vraag hoe de objectiviteit gewaarborgd kan
worden. De heer Teerling geeft aan, dat dit onderzoek inderdaad door de Ler(n)ende Euregio
zelf zal worden uitgevoerd. Er zal gesproken worden met de Kamers van Koophandel in
Duitsland, met brancheorgansaties en met de ROC en Berufskollegs. Het gaat er om om te
onderzoeken of er ook buiten het huidige werkgebied belangstelling is voor deelname en of de
scholen er voor klaar zijn. De Ler(n)ende Euregio hanteert een bottom-up aanpak, wat betekent
dat de scholen het werk moeten doen. De vraag aan de scholen is dus a) is er belangstelling
voor deelname en b) zijn de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle deelname aanwezig.
Deze vragen worden onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek.
De voorzitter dankt de heer Teerling voor de toelichting en deelt mee, dat de commissie in deze
vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt hierover
geïnformeerd.

Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „Taal verbindt / Sprache verbindet“:
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief
advies en zonder verdere opmerkingen aan de Euregioraad doorgezonden.
Punt 4c2
Perspektieve 360°
De voorzitter nodigt de heren Bernd Pastoors (Theodor Brauer Haus) en Bart Colsen (RSD De
Liemers) uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt mevrouw Kalthoff na of Arnhem al interesse heeft
getoond in deelname en of het project ook onder andere gemeenten wordt verspreid. De heer
Colsen geeft aan, dat Arnhem met 6 deelnemers aan het voorloperproject “Grenzen Bewegen”
heeft deelgenomen. Ook het UWV Gelderland-Midden is bekend met het initiatief en ook hier
zal het aanbod weer onder de aandacht worden gebracht.
De projectpartners willen verder de werkbedrijven nauwer bij het nieuwe project betrekken en er
zal meer aandacht zijn voor de opbouw van een netwerk tussen gemeenteambtenaren, zodat
zij ervaringen kunnen uitwisselen en samenwerken.
De heer Rashid (Gemeinde Weeze) vraagt na waarom de provincie Limburg niet meedoet. De
projectpartners geven aan dat er vanuit de Limburgse gemeenten nog geen definitieve
toezegging voorligt, vandaar dat de provincie niet betrokken is. De projectpartners zijn het met
de heer Rashid eens, dat deelname uit Limburg wel belangrijk is voor met name het zuidelijke
gedeelte van de Kreis Kleve.
De heer Hapke (Stadt Hamminkeln) vraagt na hoe de gemeenten worden benaderd. Deze
worden aangeschreven met het aanbod, dat de projectpartners graag langs komen om de
aanpak toe te lichten. Daarnaast zullen er ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
De voorzitter dankt de heren Pastoors en Colsen voor de toelichting en deelt mee, dat de
commissie in deze vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt
hierover geïnformeerd.
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „Perspektieve 360°“:
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief
advies en zonder verdere opmerkingen aan de Euregioraad doorgezonden.
Punt 4c3
GIP Extra ERW
De voorzitter nodigt de heer Sjaak Kamps (Euregio Rijn-Waal) uit om het projectvoorstel toe te
lichten. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Bakker hoe zeker de financiering van het
GrensInfoPunt na 2020 is. De heer Kamps antwoordt, dat deze financiering redelijk zeker is.
Namens Nederland heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijdrage
toegezegd. Ook Nordrhein-Westfalen is bereid om bij te dragen, maar kan dit
begrotingstechnisch niet voor 2021 regelen. Met de provincies worden nog gesprekken gevoerd
en ook vanuit de regio zelf zal een bijdrage moeten komen.
De heer Rashid geeft de raad mee om vanuit het GrensInfoPunt de samenwerking te zoeken
met andere arbeidsprojecten, waaronder de twee zojuist gepresenteerde projecten. De heer
Kamps geeft aan, dat met de voorloperprojecten al nauw wordt samengewerkt en dat deze
samenwerking in de toekomst zal worden voortgezet.
De voorzitter dankt de heer Kamps voor de toelichting en deelt mee, dat de commissie in deze
vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt hierover
geïnformeerd.

Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „GIP Extra ERW“:
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief
advies en zonder verdere opmerkingen aan de Euregioraad doorgezonden.
Punt 4c4
Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden
De voorzitter nodigt mevrouw Elisabeth Stoït (Marketing Oost) en de heer Alexander Jordan
(WeselMarketing GmbH) uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is bij dit
verslag gevoegd.
De heer Bakker vraagt naar aanleiding van de presentatie of inzichtelijk is, wat vergelijkbare
projecten in het verleden hebben opgeleverd. Mevrouw Stoït geeft aan, dat in het verleden een
groei van 10% meer bezoekers gerealiseerd werd en men streeft binnen het
Hanzestedenproject naar een vergelijkbare groei.
De heer Kamps zou graag zien, dat het projectconcept duidelijker ingaat op de vraag hoe het
achterland meegenomen wordt in het project, zodat ook deze steden zich met het project
verbonden kunnen voelen. De heer Jordan geeft aan, dat de Hanzen nu een overkoepelend
thema vormen, waarbij elke gemeente kan aansluiten met iets wat voor deze steden historisch
gezien relevant is. De projectpartners zeggen toe dit in het projectconcept te verduidelijken.
De heer Rashid vraagt na hoe hoog het volume is voor het projectmanagement. Het budget
voor projectmanagement bedraagt ca. € 400.000,-.
De voorzitter dankt mevrouw Stoït en de heer Jordan voor de toelichting en deelt mee, dat de
commissie in deze vergadering een standpunt en advies zal formuleren. De projectdrager wordt
hierover geïnformeerd.
Standpuntbepaling m.b.t. het projectvoorstel „Grensoverschrijdende samenwerking
Hanzesteden“:
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: De commissie adviseert het project
met een positief advies aan de Euregioraad voor te leggen, onder voorbehoud dat de
commissie schriftelijk informatie wordt nagezonden waarbij onderstaande vragen kwalitatief
voldoende dienen te worden beantwoord*:
- Hoe wordt het route-achterland bij de activiteiten betrokken (meerwaarde voor het
gehele Euregio-gebied)?
- Wordt er gebruikt gemaakt van bestaande fysieke routes?
- Wordt er gebruik gemaakt van het bestaande fietsroute-knoopppuntensysteem?
- In welke mate omvatten de kosten in het werkpakket Projectmanagement enerzijds puur
projectmanagement en anderzijds uitvoerende activiteiten?
*) De lead-partner heeft naar aanleiding van deze vragen een notitie opgesteld, waarbij
ingegaan wordt op de door de commissie gesteld vragen. Naar mening van het Regionaal
Programmamanagement en het secretariaat zijn de gestelde vragen zijn hiermee voldoende
beantwoord, zodat deze notitie op 12 november per e-mail naar de commissie is gestuurd, met
voorstel om het voorbehoud op te heffen. De commissieleden is de gelegenheid geboden om
tot vrijdag 16 november te reageren. De gemeenten Nijmegen, Arnhem en Weeze hebben
aangegeven, van mening te zijn, dat de beantwoording van de vragen onvoldoende was. De
overige commissieleden hadden naar aanleiding van de notitie geen vragen meer, zodat een
meerderheid instemt met de opheffing van het voorbehoud.
Punt 4d
Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Kamps dit agendapunt toe. De voorbereiding voor
INTERREG zes bevindt zich nog in de beginfase. De concept-verordening over INTERREG VI
voor de periode na 2021 van de Europese Commissie is er. Hoeveel geld er beschikbaar zal
zijn is nog niet bekend. In zijn totaliteit is er voor Territoriale cohesie iets minder geld

beschikbaar dan dit in de huidige periode het geval is. Wat dit betekent voor ons programma is
nog niet bekend. De definitieve meerjarenbegroting is ook nog niet vastgesteld. De EU wil dit
proces graag voor de Europese verkiezingen, die in mei 2019 plaatsvinden, afsluiten. Of dat
gaat lukken is nog onzeker. Wel lijkt het er op dat de thema´s innovatie en economie, klimaat en
duurzaamheid en een sociaal Europa / Europa dichter bij de burgers centraal zullen staan. Met
name dit laatste thema lijkt belangrijker te worden. Voor INTERERG VI Deutschland-Nederland
is er een voorbereidingsgroep gevoerd, die al een keer bijeen is geweest. Ook hier is met name
over de thema´s innovatie en economie en een sociaal Europa / Europa dichter bij de burgers
gesproken. Verder zijn er nog niet veel concrete uitkomsten. Vanaf volgend jaar is er meer
duidelijkheid en kan er concreter over het nieuwe programma gesproken worden.
Besluit:
De stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding INTERREG VI wordt ter kennisgeving
aangenomen.
Punt 5
75 jaar vrijheid
Op verzoek van de voorzitter ligt de heer Kamps dit agendapunt kort toe. De heer Kamps geeft
aan dat de Euregio Rijn-Waal vijf jaar geleden gezamenlijke herdenkings- en
bevrijdingsactiviteiten met eigen middelen extra heeft ondersteund. Hier was met name vanuit
Nederland veel belangstelling voor. De Euregio Rijn-Waal wil ook 2019/2020 in het kader van
75 jaar vrijheid eigen middelen beschikbaar stellen om dergelijke projecten in het kader van de
mini-projecten extra te kunnen ondersteunen. Projecten die bewust partners uit het buurland bij
hun activiteit betrekken, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor
Duitse initiatieven. Een accent wordt daarnaast gelegd op het betrekken van jongeren bij het
verhaal. De bedoeling is dat de Euregio-bijdrage gecombineerd wordt met de INTERREGsubsidie in het kader van de mini-projecten. Voor goede initiatieven, die er echt niet in slagen
een mini-project te vormen, kan ook een 100% Euregio-bijdrage worden toegekend. Op
navraag van mevrouw Kalthoff geeft de heer Kamps aan, dat deze regeling de komende tijd
verder wordt uitgewerkt en zo snel mogelijk met de gemeenten en potentiële projectpartners zal
worden gecommuniceerd.
Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 6
Mededelingen/Rondvraag
De heer Van Soest nodigt naar aanleiding van punt 6d alle commissieleden van harte uit om de
Eindejaarsbijeenkomst op maandag 17 december, 15.00 uur bij te wonen. De
Eindejaarsbijeenkomst vindt traditiegetrouw in het Euregio-Forum plaats.
Naar aanleiding van agendapunt 6e verzoekt de heer Van Soest alle commissieleden om de
vergaderdata (11 februari, 8 april en 4 november) voor volgend jaar alvast te reserveren.
De heer Rashid vraagt of er een alternatief te bedenken valt voor de Euregio-displays. De heer
Kamps zegt toe dat hierover nagedacht zal worden.
Besluit:
Dit agendapunten 6a t/m 6e worden ter kennis genomen.
Punt 7
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.

Heidi de Ruiter
20 november 2018

