
Verslag 
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 

24 april 2020, spoedbesluit 
 
Wegens de maatregelen rondom het corona-virus kon de commissie voor grensoverschrijdende 
verstandhouding helaas niet zoals gepland op maandag 20 april 2020 in fysieke vorm 
bijeenkomen.  
 
De Gemeindeordnung NRW, die de juridische basis voor de Euregio Rijn-Waal vormt, voorziet 
in bovenstaande situatie voor de commissies niet in een schriftelijke besluitvormingsprocedure. 
Dringende besluiten kunnen conform § 60, lid 2 van de Gemeindeordnung NRW genomen 
worden door de voorzitter van de Euregio Rijn-Waal samen met de voorzitter van de 
desbetreffende commissie. Deze spoedbesluiten worden vervolgens in de eerstvolgende 
commissievergadering ter accordering voorgelegd. Voor zover op dat moment door de 
spoedbesluitvorming nog geen rechten door derden geldig gemaakt kunnen worden, kan de 
commissie genomen spoedbesluiten in de eerstvolgende vergadering conform § 60, lid 1, 
laatste zin Gemeindeordnung NRW terugdraaien.  
 
Daarom zijn de dringende besluiten, die niet kunnen wachten tot de volgende 
commissievergadering als spoedbesluit aan de Euregiovoorzitter, de heer Ulrich Francken en 
de commissie-voorzitter, de heer Karel van Soest, voorgelegd. Dit betreft een drietal nieuwe 
INTERREG-projectvoorstellen. Deze procedure liep t/m vrijdag 24 april 2020.  
 
 
PUNT 1  INTERREG V A – Nieuwe regionale projectvoorstellen 
 
Er zijn op dit moment drie projectvoorstellen, die inmiddels zo ver uitgewerkt zijn, dat deze aan 
de Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding konden worden voorgelegd: 
 

1. Nachrichten/Nieuws 
2. Digitalisering, Demografie, Diversiteit (reserveproject) 
3. Euregionaal Mobiliteitsplan (ter verdere ontwikkeling) 

  
Per project zijn een korte notitie en het projectconcept bij het verslag gevoegd. 
 
Op het moment van voldoende beschikbaarheid van middelen (o.a. vrijval van middelen uit het 
lopende programma) zullen de (reserve)projecten ter definitieve besluitvorming aan de 
INTERREG VA-stuurgroep ter goedkeuring worden voorgelegd. Een overzicht van de actuele 
stand van zaken m.b.t. INTERREG Deutschland-Nederland is eveneens bij dit verslag gevoegd. 
 
Besluit: 
De Euregiovoorzitter, de heer Ulrich Francken, heeft samen met de voorzitter van de commissie 
voor grensoverschrijdende verstandhouding, die heer Karel van Soest, op vrijdag 24 april 2020, 
overeenkomstig § 60 2 GO NRW, de volgende spoedbesluiten genomen:  
 

• Nachrichten/ Nieuws:  
Het project wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen in de 
besluitvormingsprocedure opgenomen en met een positief advies aan de Euregioraad 
voorgelegd. 
 

• Digitalisering, Demografie, Diversiteit:  
Het project wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen als reserveproject opgenomen 
in de besluitvormingsprocedure en met een positief advies aan de Euregioraad 
voorgelegd. 
 



• Euregionaal Mobiliteitsplan:  
Het project kan verder worden uitgewerkt en de standpuntbepaling met betrekking tot 
het advies voor de Euregioraad wordt aan het Dagelijks Bestuur gedelegeerd.  
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