Verslag
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
8 april 2019, Kasteel Rosendael
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst.
Verontschuldigd: dhr. Görtz en dhr. Scholten (Stadt Xanten), mevr. Pelzer (Gemeente Bergen)
Punt 1
Opening en begroeting
De voorzitter, de heer Van Soest (Gemeente Boxmeer) heet alle aanwezigen van harte welkom
in Kasteel Rosendael en opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen m.b.t. de agenda,
deze wordt aldus ongewijzigd vastgesteld.

Punt 2
Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 11 februari 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Besluit:
Het verslag van de vergadering d.d. 11 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Punt 3
INTERREG A Deutschland-Nederland
Punt 3a
Stand van zaken INTERREG VA Deutschland-Nederland
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de actuele stand van zaken van het
programma INTERREG VA Deutschland-Nederland.
Besluit:
De stand van zaken INTERREG VA Deutschland-Nederland wordt ter kennis genomen.
Punt 3b
Actuele stand van zaken People to People
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de actuele stand van zaken van het
programma People to People
Besluit:
De stand van zaken People to People wordt ter kennis genomen.
Punt 3c
Nieuwe projectvoorstellen
Punt 3c1
Zorg: korter, sneller, beter
De voorzitter nodigt de projectpartners uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is
bij dit verslag gevoegd.
Mevrouw Thea Remers van de Euregio Rijn-Waal (lead partner) licht het projectvoorstel kort toe
en geeft vervolgens het woord aan de projectpartners van de beide projectclusters die elk een
korte toelichting op het betreffende cluster geven:
- Voedsel-allergie bij kinderen (toegelicht door Dr. Janneke Ruinemans-Koerts, Rijnstate
Ziekenhuis)
- Beroertezorg zonder grenzen (toegelicht door Dr. Christoph Baumsteiger, LVR-Klinik
Bedburg-Hau)
Mevrouw Kalthoff (Gemeente Arnhem) merkt m.b.t. cluster 1 op, dat dit cluster zeer partner
georiënteerd overkomt en vraag zich af in hoeverre ook de doelgroep van de patiënten
betrokken wordt. Mevrouw Ruinemans bevestigt, dat ook de patiëntenorganisaties bij het
project betrokken worden.
De heer Krossa (Stadt Duisburg) vraagt m.b.t. cluster 1 of de allergietest gevalideerd is. Dit is
het geval. Verder vraagt de heer Krossa, of de test receptor-specifiek is (bijv. alleen
hazelnoten). Mevrouw Ruinemans legt uit, dat de test voor meerdere allergieën geschikt is en er

geen andere meetmethode voor andere allergieën nodig is en men al met een kleine
hoeveelheid bloed meerdere tests kan doen, wat ook leidt tot een tijdsbesparing.
Ook met betrekking tot het cluster voor beroertezorg werden door de heer Krossa enkele
projectinhoudelijke vragen gesteld, die de projectpartner naar tevredenheid heeft kunnen
beantwoorden.
Mevrouw Kalthoff merkt op, dat het er op lijkt, dat de focus van het project op de Duitse
patiënten ligt en vraagt zich af, wat het voordeel voor de Nederlandse patiënten is. De heer
Baumsteiger geeft aan, dat het de bedoeling is, dat de Duitse patiënten zo kort mogelijk in
Nederland verblijven en zo snel mogelijk weer naar Duitsland worden gebracht, zodat er geen
onnodig gebruik wordt gemaakt van de beddencapaciteit in Nederland. Daarnaast worden de
ervaringen en kennis op een plaats bij het Radboudumc geconcentreerd, waar ook de
Nederlandse patiënten van profiteren.
Mevrouw Lüngen (LVR) vraagt of dit project niet tot problemen met de afrekening van de kosten
leidt tussen de ziektekostenverzekeraars in Duitsland en de ziekenhuizen in Nederland.
Mevrouw Remers geeft aan, dat de AOK al grensoverschrijdende samenwerkingscontracten
met ziekenhuizen over de grens heeft gelsoten, die de afrekening vereenvoudigen.
Mevrouw Brummel (Gemeente Nijmegen) vraagt hoe de themakeuze van de twee clusters tot
stand is gekomen. De heer Kamps (Euregio Rijn-Waal) legt uit, dat in de loop van het huidige
INTERREG-project “Zorg verbindt”, waarin ruim 40 partners samenwerken, veel nieuwe ideeën
voor nieuwe projecten zijn ontstaan. Twee van deze initiatieven zijn inmiddels zover, dat ze ook
gerealiseerd kunnen worden en zijn daarom tot een projectvoorstel uitgewerkt.
Mevrouw Kalthoff vraagt tenslotte waarom de kostentechnische toetsing nog niet afgesloten is.
De heer Kamps geeft aan, dat dit een taak is van het regionale programmamanagement, die
parallel in overleg met de potentiële cofinanciers plaatsvindt.
De voorzitter dankt de projectpartners 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 „Zorg korter, sneller, beter“:
Na bespreking komt de commissie de volgende slotsom: het project wordt met een positief
advies en zonder verdere opmerkingen aan de Euregioraad doorgezonden.
Punt 3c2
ENDOCARE
De voorzitter nodigt de projectpartners uit om het projectvoorstel toe te lichten. De presentatie is
bij dit verslag gevoegd.
De heer Erwin van Geenen van Radboudumc presenteert het projectvoorstel. Naar aanleiding
van de presentatie worden er diverse vragen gesteld.
De heer Krossa vraagt, of ook rekening is gehouden met het onderwerp case-management. De
heer Van Geenen bevestigt, dat dit een belangrijk onderwerp is en dat hiermee rekening
gehouden wordt. Er vinden bijvoorbeeld al gesprekken hierover met de AOK en VGZ plaats.
Mevrouw Brummel vraagt in hoeverre de taalbarrière van invloed is op de patiënten. De heer
Van Geenen geeft aan, dat een deel van de taalproblemen met behulp van apps en software
opgelost kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een tolkenlijn in te schakelen.
Mevrouw Brummel en mevrouw Kalthoff hebben vervolgens nog enkele vragen over de status
van de partner Open HealthHub BV en hoe deze partner financieel betrokken is bij het project.

De heer Van Geenen geeft aan, dat de hoofdvestiging van dit bedrijf in Zeist is gevestigd, maar
dat het bedrijf ook een vestiging in Nijmegen aan de Waalkade heeft. Met betrekking tot de
financiële bijdrage van het project geeft de heer Van Geenen aan, dat dit bedrijf zeker ook
financieel zal bijdragen, maar dat de precieze omvang nog niet duidelijk is en vandaar nog niet
in het projectconcept is opgenomen.
De heer Rashid (Gemeinde Weeze) merkt tenslotte op, dat de looptijd van het project een
krappe twee jaar bedraagt en vraag zich af of dit voldoende is. De heer Van Geenen geeft aan
dat twee jaar inderdaad kort is. Het is de bedoeling om in deze periode de productontwikkeling
af te sluiten en eerste patiënten te behandelen. Aansluitend zal er nog een evaluatierapport
worden opgesteld en een symposium worden georganiseerd. Pas daarna kan de
behandelmethode volledig geïmplementeerd worden, dit zal inderdaad pas na de looptijd van
het project zijn.
De voorzitter dankt projectpartners 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 3c3
Digitalisering, Demografie, Diversiteit
Punt 3c4
Mensen in de Euregio, thuis verbonden
Deze beide projecten zijn zogenoemde reserve-projecten. Zodra er middelen uit afgesloten
projecten vrijkomen en beschikbaar zijn voor deze beide projecten, worden de projectpartners
uitgenodigd om de projectvoorstellen in de commissies toe te lichten en worden de projecten in
de besluitvormingsprocedure opgenomen.
Besluit:
De beide projectideeën worden als reserve-projecten ter kennis genomen.
Punt 3d
Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland
De heer Kamps bericht kort over de succesvolle Stakeholderconferenties. De resultaten van de
conferenties worden op de INTERREG-website gepubliceerd en zullen ook rechtstreeks naar
de commissieleden verstuurd worden.
Mevrouw Kalthoff vertelt kort over haar indruk van de stakeholderconferentie in Kalker en geeft
aan het te waarderen, dat de Euregioraadsleden al in een vroeg stadium bij het
voorbereidingsproces voor het nieuwe programma betrokken worden.
Besluit:
De stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding INTERREG VI wordt ter kennisgeving
aangenomen.
Punt 4
Herijking Strategische Agenda
Op verzoek van de voorzitter licht mevrouw De Ruiter (Euregio Rijn-Waal) dit agendapunt kort
toe. Tijdens de informele Euregioraadsvergadering hebben de deelnemers over de
toekomstige richting van de strategische agenda gediscussieerd.
Met name de thema´s arbeidsmarkt, logistiek, klimaat/milieu/energie en onderwijs/buurtaal
werden vaak genoemd. Bovendien dient er in de toekomst geprobeerd te worden om ook
jongeren beter te bereiken. De presentatie met de resultaten van de informele
Euregioraadsvergadering is bijgevoegd.

Naar aanleiding van deze toelichting merkt de heer Krossa op dat ook de thema´s waste
management en circulaire economie meegenomen dienen te worden. Mevrouw Brummel uit
deze wens met betrekking tot het onderwerp binnenscheepvaart/ontgassing.
De heer Rashid ondersteunt het voorstel om de jeugd meer te betrekken en stelt voor om de
jongeren zelf te vragen naar hun wensen voor de toekomst. Aanvullend stelt de heer Steins
(Gemeinde Kranenburg) voor dat de Euregio zicht met de lokale initiatiefnemers van Fridays for
Future in verbinding stelt om te vragen welke rol van de Euregio zij zich wensen.
De heer Kamps bedankt de commissieleden voor hun goede voorstellen en vult aan, dat de
resultataten van de informele Euregioraadsvergadering en de commissies verwerkt zullen
worden en de Euregioleden aanvullend een enquête ter verdere concretisering zullen
ontvangen. Het is de bedoeling dat de herijkte strategische agenda in 2020 aan de Euregioraad
ter vaststelling kan worden voorgelegd.
Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 5
Wijziging statuten Euregio Rijn-Waal
De heer Kamps licht kort de achtergrond van de voorgestelde wijzigingen toe.
Met betrekking tot de voorgestelde wijziging in § 9, het Dagelijks Bestuur uit te breiden tot acht
leden, merkt mevrouw Brummel op, dat daardoor theoretisch niet altijd een meerderheidsbesluit
mogelijk is, zoals voorzien is in § 10.1. De heer Kamps stemt hiermee in en geeft aan, dat het
Dagelijks Bestuur tot op heden over het algemeen unaniem besluiten heeft genomen en
verschillen van mening zelden voorkomen, maar dat de formulering van §10.1 nog eens
nauwkeurig bekeken en evt. dienovereenkomstig aangepast zal worden.
Verder vraagt mevrouw Brummel na hoe in § 12.3 de berekening van het aantal
commissieleden tot stand is gekomen, omdat in de nieuwe formulering de Nederlandse zijde
altijd 1 of 2 leden minder heeft en aldus altijd minimaal een extra lid aan Nederlandse zijde
benoemd dient te worden. De heer Kamps geeft aan, dat er voor deze formulering is gekozen,
omdat er al rekening is gehouden met een mogelijke uitbreiding van de Nederlandse leden met
een 100.000+stad en daarom alleen voor de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding een extra Nederlands lid benoemt dient te worden, omdat in deze commissie
aan Duitse zijde de LVR ook een vaste zetel heeft.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde
wijzigingsvoorstellen.
Besluit:
De geactualiseerde statuten dienen met een positief advies aan de Euregioraad te worden
voorgelegd.
Punt 6
Punt 6a
Punt 6b

Subsidieaanvragen mini-projecten
Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V
Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II
INTERREG V
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de stand van zaken met betrekking tot de
subsidieaanvragen mini-projecten.
Besluit:
De stand van zaken betreffende de mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V wordt
ter kennis genomen.

Punt 7
Punt 7a

Mededelingen/Rondvraag
Subsidiemogelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties
De heer Kamps licht dit agendapunt kort toe.
Mevrouw Kalthoff geeft aan, dat de voorlaatste alinea in de stukken wat negatief geformuleerd
is en vraagt of de subsidiemogelijkheid echt concurrentie voor de mini-projecten is en wie er
voor de uitvoering van de nieuwe regeling verantwoordelijk is.
De heer Kamps legt de samenhang tussen beide instrumenten uit en geeft aan dat beide
subsidieregelingen dezelfde doelgroep hebben en dezelfde soort activiteiten ondersteunen. Wie
voor de uitvoering verantwoordelijk zal zijn is nog niet bekend en zal waarschijnlijk tijdens de
grenslandconferentie worden besproken. Evt. zouden de Euregio´s deze taak kunnen krijgen.

Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 7b
Grenslandconferentie op 9 mei in Venlo
Naar aanleiding van dit punt wordt de vraag gesteld, wie er voor de conferentie zijn uitgenodigd.
De heer Kamps geeft aan, dat alle Euregio-leden een uitnodiging zullen ontvangen en dat de
aanwezigen met belangstelling voor deelname zich bij het secretariaat kunnen melden.
Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen voor de rondvraag.
Punt 8
Presentatie People to People project “Grenzeloos Gelre”
De voorzitter geeft het woord aan Bibi Bodegom van de Stichting Cultuur- en ErfgoedLab.
Mevrouw Bodegom bericht uitvoerig over de voortgang van het project, met name over de
tweetalige strip en het ontwikkelde geschiedenisspel, dat al succesvol met kinderen van
scholen aan weerszijde van de grens in o.a. Kasteel Rosendael is gespeeld.
De heer Rashid vraagt na of de strip ook online of digitaal beschikbaar komt. Mevrouw
Bodegom geeft aan dat dit wegens eigendomsrechtelijke redenen niet gepland is, maar dat het
onderwijsmateriaal voor leraren wel online beschikbaar gesteld wordt.
De voorzitter dankt mevrouw Bodegom voor de interessante presentatie en is benieuwd naar
het stripverhaal.
Besluit:
Het agendapunt wordt ter kennis genomen.
Punt 9
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
Aansluitend kunnen de commissieleden deelnemen aan een interessante rondleiding door
Kasteel Rosendael.
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