
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de  
Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
 
 
 
Kenmerk: 19.129/nl/III.3.3/HR 
Datum:  28 januari 2019 
Contactpersoon: Heidi de Ruiter 
E-mail:  deruiter@euregio.org 
Doorkiesnr.: 0049-2821-7930-22 
Onderwerp: 58ste vergadering van de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de 58ste vergadering van de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding. De vergadering vindt plaats op: 
 
 

maandag 11 februari om 14.00 uur, 
in de Thornsche Molen, Thornsche straat 20, 6575 JJ Persingen 

 
 
In de bijlage ontvangt u de agenda en een toelichting op de agenda. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. J.P.M. Kamps 
Secretaris Euregio Rijn-Waal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A G E N D A  
 
 
Punt 1  Opening door de voorzitter  
  
 
Punt 2  Verslag van de vergadering d.d. 5 november 2018 
                       (bijgevoegd) 
 
 
Punt 3  Subsidieaanvragen mini-projecten 

a) Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
(bijlage) 

b) Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II 
INTERREG V 

c) Besluitvormingsprocedure mini-projecten Kaderproject Prioriteit II 
INTERREG V 

 
 
Punt 4  INTERREG A Deutschland-Nederland 

a) Besluitvormingsprocedure projecten INTERREG A Deutschland-
Nederland 

b) Stakeholderbijeenkomsten INTERREG V / VI Deutschland-Nederland 
 
 
Punt 5 Activiteiten 75 jaar vrijheid (bijlage) 
 
 
Punt 6  Mededelingen / Rondvraag 

a) Informele Euregioraadsvergadering – Strategische Agenda 
b) Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rhein-Waal 
c) Euregionale Scholenwedstrijd 

 
 
Punt 7 Toelichting over de Thornsche Molen en een geplande 

grensoverschrijdende wandelroute in het kader van 75 jaar vrijheid door 
Henny Driessen, voorzitter Stichting de Thornsche Molen 

 
 
Punt 8  Sluiting 
 
 
Aansluitend kunt u deelnemen aan een rondleiding door de Thornsche Molen en eten 
wij gezamenlijk een pannekoek.  
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Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
 
Besluit over de subsidiëring van de tot nu toe bij de Euregio Rijn-Waal ingediende aanvragen 
op het gebied van “Grensoverschrijdende Verstandhouding” (203020/19 1 t/m 10). Een korte 
beschrijving van de activiteiten is in de bijlage opgenomen. 

 

 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met de voorgestelde ondersteuning van de genoemde mini-projecten. Voor 
afgifte van de toezegging zal indien noodzakelijk de projectbegroting beperkt worden tot de 
grensoverschrijdende projectonderdelen.  
 
 
 
 

 
 
 

 



Unterprojekt-
Nr.

Antragssteller Partner Aktivität Anzahl 
Teilnehmer

Datum 
Aktivität

Geplante 
förderfähige 
Kosten

Beantragt Zuschuss Mitglieds-
gemeinde(n)

Bemerkungen Eingangsdatum 
Antrag

Bewilligungs-
Datum

2019M001 Europaschule Rheinberg Centrum voor Taal en 
Onderwijs

Sprachzertifikat 17 01.11.2018 1.275,00 € 637,50 € 637,50 € Rheinberg 05.11.2018 11.02.2019

2019M002 Stichting Euregio 
Endurance, Maashees

Distanzreitverein 
Niederrhein e.V.

Sport 85-110 09.03.2019 1.500,00 € 700,00 € 700,00 € Boxmeer, Wesel 16.11.2018 11.02.2019

2019M003 Gymnasium SG Were Di, 
Valkenswaard

Stadt. Math. Nat. 
Gymnasium, 
Mönchengladbach

Schüleraustausch 42 26 tm 
28.02.2019

2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Noord-Brabant 14.11.2018 11.02.2019

2019M004 Kreis Kleve Gemeente Bergen Boomplantdag 70 26.02.2019-
28.02.2019 
en 6.05.2019 - 
8.05.2019

2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Bergen 21.11.2018 11.02.2019

2019M005 Gewest Oost-Nederland 
Orde v.d. Prince Huissen

Konrad Adenauer 
Gymnasium Kleve, 
Kandinsky College 
Nijmegen

Schüleraustausch 50 15.03.2019 950,00 € 475,00 € 475,00 € Lingewaard, 
Kleve, Nijmegen

30.11.2018 11.02.2019

2019M006 Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium Kleve

Kandinsky College 
Nijmegen

VierDaagse 2019 20 16.07.2019 -
19.07.2019

2.005,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Nijmegen 10.01.2019 11.02.2019

2019M007 Mosaik e.V. Oostgelderse Stg voor 
Genealogie en 
Boerderijonderzoek, Ede

Digitiale Sammlung von Baptist von 
Cloots

1 15.01.2019  - 
31.12.2019

2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Ede 14.01.2019 11.02.2019

2019M008 Musikverein Bimmen 1950 
e. V.

Muziekvereniging U.N.A. 
Kekerdom

Musik 200 05.01.2019 - 
31.03.2019

1.200,00 € 600,00 € 600,00 € Kleve, Berg en 
Dal

14.01.2019 11.02.2019

2019M009 Fachvereniging 
Niederländisch e.V., Kleve

Tu Taalunie Buch 2018/2019 620 Ex 01.02.2019 - 
01.12.2019

5.323,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve 21.01.2019 11.02.2019

2019M010 Bach Collegium, Kleve Liemers Niederrhein, 
Lobith

Bachkantaten 2019 200 16.01.2019 - 
31.12.2019

2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve, 
Rijnwaarden

16.01.2019 11.02.2019

Totaal 20.253,00 € 8.412,50 € 8.412,50 €

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung /
Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding
11.02.2019
TOP 3A Anlage / Punt 3b Bijlage
Rahmenprojekt Priorität II - Mini-Projekte 203020
 Projektanträge Mini-Projektaktivitäten 2019
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Stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject prioriteit II INTERREG V 
 
Het totale budget voor mini-projecten binnen het Kaderproject prioriteit II INTERREG V is 
vastgelegd op € 300.000,00 voor de periode 01-09-2015 t/m 31-07-2022.  
 
Budget mini-projecten     €  300.000,00 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2015:   €    17.766,29   
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2016:   €    64.574,92 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2017:   €    49.724,30 
Toegezegde subsidie mini-projecten 2018:   €    61.933,00 
Toegezegde subsidie mini-projecten 2019:   €      8.412,50 
            ------------------- 
Restbudget:       €    97.588,99 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Besluitvormingsprocedure INTERREG A Deutschland-Nederland 
 
Naar aanleiding van de discussie rondom de projectaanvraag van het project 
“Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden” is er tijdens de 
Euregioraadsvergadering d.d. 22 november 2018 gevraagd om een uitleg over de 
besluitvormingsprocedure voor de INTERREG-projecten. Tijdens de commissievergadering 
zal dit onderwerp middels een presentatie worden toegelicht.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Toelichting en bespreking 
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Stakeholderbijeenkomsten INTERREG V/VI Deutschland-Nederland 
 
Het huidige INTERREG V-programma bevindt zich al in de tweede helft van de uitvoering en 
inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het nieuwe INTERREG VI-programma (voor de 
periode 2021 – 2027) begonnen.  
 
Het INTERREG-programma organiseert dit voorjaar twee identieke stakeholderconferenties 
met als doel: 

• INTERREG-partners en belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en 
de tot nu toe behaalde resultaten van het lopende INTERREG-programma; 

• met INTERREG-partners en betrokkenen in gesprek te gaan over waar het nieuwe 
programma zich thematisch op zou moeten richten. In verschillende workshops 
worden de deelnemers gevraagd om input te leveren op de thematische richting van 
het programma en wat concrete doelen, maatregelen en project-ideeën kunnen zijn 
binnen deze thema´s.  

 
De discussieresultaten uit de stakeholderconferenties worden gedocumenteerd en gelden 
als belangrijke input voor de opstelling van het nieuwe programma. Hiervoor is de 
voorbereidingsgroep verantwoordelijk, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle 
INTERREG-partners en deze komt regelmatig samen om alle inhoudelijke en technische 
aspecten van het nieuwe programma uit te werken. Namens de Euregio´s maakt de Euregio 
Rijn-Waal deel uit van de voorbereidingsgroep.  
 
De conferenties vinden op 27 maart en 3 april plaats.  
Op 27 maart in het dierenpark ,,Wildlands Adventure Zoo’’ in Emmen en op 3 april in 
,,Wunderland’’ in Kalkar.  
 
De partners en andere belanghebbenden van het programma zijn van harte uitgenodigd om 
aan een van de conferenties deel te nemen. 
 
Meer informatie over de stakeholderconferenties en ook over de aanmelding kunt u 
binnenkort vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 

 
 
 
 

 

http://www.deutschland-nederland.eu/


Commissie 
 Grensoverschrijdende Verstandhouding 

11-02-2019 
Punt 5 

 
Activiteiten “75 jaar vrijheid” 
 
Volgend jaar is het 75 jaar geleden, dat de bevrijding van Nederland begon. 2020 is het 75 
jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden 
in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, 
waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.  
 
Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking, dat van 
dergelijke gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft de Euregio Rijn-Waal voor 2019 en 2020 
aanvullend eigen middelen ter hoogte van € 40.000,- gereserveerd voor 
grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” en voorgesteld om in het 
kader van de Mini-Projecten naast de INTERREG-bijdrage van max. € 1.000,- een extra 
subsidie toe te kennen, zodat de eigen bijdrage wegvalt of de beschikbare middelen voor de 
activiteiten hoger zijn. 
 
Eind vorig jaar heeft de Euregioraad met deze aanpak ingestemd en het Euregio-secretariaat 
verzocht om deze subsidiemogelijkheid verder uit te werken. De uitgewerkte voorwaarden 
voor een extra bijdrage in het kader van “75 jaar vrijheid” zijn bijgevoegd. De mogelijkheid 
om voor euregionale herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten middelen aan te vragen zal 
uiteraard doelgericht met de lidgemeenten gecommuniceerd worden.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking 
 

 
 
 
 

 



 

 

Mini-Projecten in het kader van “75 Jaar Vrijheid” 
 

1. De Euregio Rijn-Waal stelt in het kader van het INTERREG V A programma Nederland-
Duitsland en uit eigen middelen financiële middelen ter beschikking, om 
grensoverschrijdende sociale, culturele netwerkactiviteiten, uitwisselingen e.d. te 
ondersteunen. In 2019 en 2020 worden grensoverschrijdende activiteiten in het kader van 
“75 Jaar Vrijheid” in de Euregio Rijn-Waal met voorrang behandeld. Deze projecten 
kunnen bovendien aanspraak maken op een extra subsidie van de Euregio Rijn-Waal. 
Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal in 2019 en 2020 jaarlijks maximaal € 40.000,- 
beschikbaar.  
 

2. Voor activiteiten in het kader van „75 jaar vrijheid“ kan naast de INTERREG-subsidie van 
maximaal € 1000,- een aanvullende bijdrage door de Euregio Rijn-Waal worden 
toegekend. De definitieve hoogte van de subsidies is afhankelijk van de uiteindelijk 
ontstane subsidiabele kosten en wordt procentueel berekend, waarbij de uiteindelijke 
subsidie nooit hoger kan zijn dat het in de toezegging vermelde bedrag. Dit betekent voor 
de projectpartners, dat of de eigen bijdrage wegvalt of verminderd wordt of dat met de 
extra middelen het beschikbare budget voor de activiteiten verhoogd kan worden. 
Hiervoor geldt de volgende verdeling: 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume tot € 2.000,- wordt maximaal € 
1.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 1.000,- door de 
Euregio Rijn-Waal en 0,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 2.000,- tot € 3000,- wordt 
maximaal € 1.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
1.000,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 1.000,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 3.000,- tot € 4000,- wordt 
maximaal € 1.500,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
1.500,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 1.500,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 4.000,- tot € 5000,- wordt 
maximaal € 2.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
2.000,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 2.000,- eigen middelen). 
 

3. Een aanvraag dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit 
door de Euregio Rijn-Waal te zijn ontvangen. Alleen volledig ingevulde aanvragen kunnen 
behandeld worden. Per activiteit kan slechts één aanvraag ingediend worden. 
 

4. Projecten, waarin het accent gelegd wordt op de deelname van kinderen en jongeren en 
projecten die de multiculturele en diverse samenleving thematiseren, worden expliciet 



 

aangemoedigd om een aanvraag in te dienen. 
 

5. De voorzitter van de commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding van de 
Euregio Rijn-Waal beslist samen met Euregio-secretaris over de te verstrekken bijdrage 
op basis van volgende criteria: 

• De planning, uitvoering en evaluatie van de activiteit wordt gerealiseerd door 
middel van samenwerking tussen minimaal één Nederlandse en één Duitse 
organisatie uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal (netwerk). 

• De betekenis van de activiteit voor de grensoverschrijdende integratie moet 
duidelijk herkenbaar zijn. 

• Het karakter van de activiteit moet duidelijk en zichtbaar aansluiten bij het thema 
“75 jaar vrijheid” en de activiteit moet een gezamenlijk Nederlands-Duitse 
zwaartepunt hebben.  

• De zichtbaarheid van de Euregio Rijn-Waal en het INTERREG V A programma 
Deutschland-Nederland (publicaties, vermeldingen, persactiviteiten). 

• De aanvullende bijdrage van de Euregio Rijn-Waal geldt voor overige kosten 
behalve voor kosten voor de inzet van vrijwilligers 

• De activiteiten zijn kosteloos toegankelijk en publicaties dienen eveneens 
kosteloos ter beschikking gesteld te worden. 
 

6. Publicaties zoals rapporten, persberichten, informatieborden, uitnodigingen enz. dienen 
altijd tweetalig (NL/D) te worden geproduceerd. Hierop dienen het Euregio Rijn-Waal logo 
en het INTERREG-logo afgebeeld te worden. Het dient duidelijk kenbaar te worden 
gemaakt dat de activiteit met een financiële bijdrage van de Euregio Rijn-Waal en het 
INTERREG V A programma Deutschland-Nederland tot stand komt. De logo´s vindt u op 
https://www.euregio.org/peopletopeople. 
 

7. De Euregio Rijn-Waal worden foto´s en een verslag van het betreffende project ter 
beschikking gesteld die de Euregio Rijn-Waal voor haar eigen publicaties mag 
gebruiken,waaronder de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid”.  
 

8. Verder gelden alle voorwaarden zoals deze in het kader van de “Mini-Projecten” aan de 
projecten worden gesteld. De subsidievoorwaarden kunt u nalezen in de Leidraad voor 
projectaanvragen voor Duits-Nederlandse samenwerkingen tot maximaal 25.000 euro 
EU-subsidie. 

https://www.euregio.org/peopletopeople
http://www.facebook.com/euregiokalender
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf
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Informele Euregioraadsvergadering – Strategische Agenda 
 
Op donderdag 21 maart vindt de informele Euregioraadsvergadering plaats. Deze 
bijeenkomst zal in het teken staan van de herijking van de Strategische Agenda 2020.  
 
De huidige Strategische Agenda kent een looptijd van 2014 tot 2020. In de afgelopen jaren 
hebben veel lidorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties samen met 
de Euregio Rijn-Waal veel thema´s uit de Strategische Agenda opgepakt en doorontwikkeld. 
Na vier jaar is het tijd om te inventariseren, in hoeverre de doelstellingen uit de Strategische 
Agenda gerealiseerd konden worden en om de Strategische Agenda te actualiseren.  
Een actualisering is nodig om input voor het proces van de ondertussen begonnen 
voorbereidingen voor het nieuwe INTERRREG VI programma (vanaf 2021) te kunnen 
leveren.  
 
De Euregioraad heeft in de vergadering van 22 november jl. ingestemd met de herijking van 
de Strategische Agenda.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rhein-Waal 
 
Slechts een klein percentage van de beroepsbevolking in de grensstreek pendelt dagelijks 
naar het buurland om daar te werken. En dat, terwijl er goede kansen zijn in het buurland. 
Het nieuwe platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rhein-Waal wil daarom een impuls geven aan 
de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en bijdragen aan het slechten van barriéres.  
 
Het platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal is een initiatief van de Euregio Rijn-Waal en is 
een van de activiteiten van het GrensInfoPunt, die er op gericht zijn, een transparante goed 
functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de ERW te creëren. Concreet wil het 
platform de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en matching stimuleren en daarnaast 
ook de verbindingen met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen verstevigen, 
zodat vraag en aanbod van werknemers en werk aan weerszijden van de grens beter op 
elkaar aansluiten.  
  
De goedbezochte startbijeenkomst vond op 24 januari plaats in Burgers´ Zoo in Arnhem. 
 
Bij het platform worden zowel Nederlandse als Duitse regionale overheden alsook 
werkgevers- en werknemersorganisaties aangesloten. 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Euregionale scholenwedstrijd 
 
Vorig jaar heeft de Euregio Rijn-Waal in samenwerking met de deelstaatregering van 
Nordrhein-Westfalen een Euregionale Scholenwedstrijd ontwikkeld en georganiseerd. Deze 
wedstrijd werd eveneens door de provincie Gelderland ondersteund. 
 
Aan de eerste editie hebben 518 leerlingen van 28 scholen uit Nederland en Duitsland met in 
totaal 44 inzendingen deelgenomen. Het thema van de wedstrijd was “Ken je buren / Kenne 
deine Nachbarn”. Inzendingen waren mogelijk binnen de categorieën tekst, multimedia en 
theater. De scholen konden zich tot 12 oktober 2018 voor de wedstrijd aanmelden. De 
leerlingen konden vervolgens aan een workshopdag deelnemen. Tijdens deze dag kregen 
de leerlingen allereerst een algemene inleiding over Nederland en Duitsland. Daarna konden 
zij kiezen voor een workshop tekst, multimedia of theater. In totaal hebben er drie 
workshopdagen plaatsgevonden. De deadline voor de inzendingen was 30 november. 
Daarna heeft een negenkoppige jury bestaande uit Nederlandse en Duitse (oud)leraren en 
medewerkers van de universiteiten van Nijmegen en Duisburg-Essen alle inzendingen 
beoordeeld. Uiteindelijk zijn er 11 scholen in de prijzen gevallen. De prijsuitreiking vond op 
19 december in de Stadhalle van Kleve plaats. Ruim 400 leerlingen en docenten waren 
hierbij aanwezig. Eregast was Europa-Minister Holthoff-Pförtner van Nordrhein-Westfalen. 
Daarnaast waren er ook diverse lokale, regionale en landelijke politici aanwezig.  
 
De Euregio Rijn-Waal werd in het gehele proces begeleid door een expertgroep, bestaande 
uit Nederlandse en Duitse (oud-)leraren, medewerkers van de universiteiten van Nijmegen 
en Duisburg-Essen en van de onderwijsministeries uit beide landen.  
 
Gezien de positieve reacties van de deelnemende scholen is de Euregio Rijn-Waal op dit 
moment in gesprek met o.a. Nordrhein-Westfalen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties over een vervolg van de wedstrijd.  
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisnemig 
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