
 

Verslag van de vergadering van de Euregioraad  
op 1 juni 2017, 14:00 uur  

in cultureel centrum Myllesweerd in Mill 

 

Punt 1 Opening en verwelkoming 

De voorzitter, de heer Bruls, heet de leden van de raad van harte welkom, in het 
bijzonder de heer Antoine Walraven, burgemeester van de gemeente Mill en St. 
Hubert, en bedankt hem voor de gastvrijheid. 
 
• Vaststelling van de agenda 

Er zijn geen kanttekeningen, noch wensen tot wijziging. De agenda wordt dan ook 
ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter geeft burgemeester Walraven het woord om zijn gemeente kort voor te 
stellen.  

Burgemeester Antoine Walraven presenteert de gemeente aan de hand van een 
indrukwekkende promotiefilm. De voorzitter spreekt vervolgens namens alle 
aanwezigen zijn dank uit voor de interessante presentatie van deze veelzijdige 
gemeente. 
 

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Euregioraad d.d. 24 
 november 2016 

(toegezonden op 22 december 2016)  

Besluit:  
Het verslag wordt unaniem zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 
Punt 3 Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt 
  

De voorzitter van het Actieteam GEA, de heer Matthijs Huizing, brengt verslag uit 
over het eindrapport en over de resultaten van het Actieteam Grensoverschrijdende 
Economie en Arbeidsmarkt. 
 
Belangrijkste punten van zijn presentatie: 
 
• Informatievoorziening 
• Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 
• Onderwijs in taal en cultuur van het buurland 
• Erkenning van diploma's en stages/opleidingsplaatsen 
• Grensoverschrijdende bereikbaarheid 
• Grensoverschrijdend ondernemerschap 
 
Matthijs Huizing beschrijft de verdere werkwijze van het Actieteam GEA en gaat 
daarbij in op de volgende punten. 

 
Op 13 april jl. heeft een ontmoeting plaatsgevonden met de Staatskanzlei in 
Düsseldorf. Tijdens deze bijeenkomst zijn de functie van het Actieteam en de 
Actieagenda van januari 2017 nog eens nader toegelicht. 



 

Belangrijk te vermelden is dat het mandaat van het Actieteam nog is verlengd tot 
januari 2018, teneinde de GROS-lijst uit 2016 verder te kunnen bewerken en 
realiseren. 
De prioriteiten Arbeidsmarkt en Economie van de Actieagenda blijven centraal staan. 
Dat er zowel in NRW als in Nederland een nieuwe regering komt, zal mogelijk een 
extra uitdaging blijken te zijn. 
 
Hoe kan de Euregioraad het Actieteam GEA ondersteunen? 
In dit verband stelt Matthijs Huizing de volgende vragen: 

 
Kan worden ingeschat of de regeringswissels de invoering van de maatregelen 
positief of negatief zullen beïnvloeden? 
 
De heer Bruls geeft aan dat gezien de huidige regeringsvorming niet zozeer de 
partijpolitiek, maar veeleer de beleidsmatig handelende personen/ministers van 
belang zijn voor het invoeren van de resultaten van het Actieteam GEA.   
 
Herkennen de grensgemeenten zich in de gekozen actiepunten; ontbreken 
bepaalde thema's? 
 
De vertegenwoordiger van de gemeente Berg en Dal mist het onderwerp Tolheffing 
en vraagt waarom dit onderwerp niet is opgepakt. De heer Huizing geeft aan dat het 
onderwerp Tolheffing geen deel uitmaakt van de opdracht die aan het Actieteam GEA 
door de beide ministers is versterkt. 
 
Voor het uitvoeren van de actiemaatregelen is doorzettingsvermogen nodig. De 
interesse van de nationale regeringen kan slechts door middel van 
voortdurende input in stand worden gehouden  Hoe ziet u hun rol in dit 
proces? 
 
De heer De Koning, burgemeester van de gemeente Gennep, benadrukt dat de 
grensregio ambassadeur zou moeten zijn voor de doelstelling en ideeën van het 
Actieteam GEA en dus de voortdurende input zou kunnen waarborgen. 

 
Politieke druk op bevoegde instanties. 
Zou een counterpart van het Actieteam GEA in Nordrhein-Westfalen wellicht 
zinvol kunnen zijn?  

 
Door burgemeester Ahls van de gemeente Alpen wordt ook voorgesteld pas contact 
op te nemen met de nationale regeringen van D/NL nadat deze officieel zijn gevormd. 
De gemeente Doesburg merkt echter op dat het huidige tijdstip juist goed is om de 
politiek voor het onderwerp te sensibiliseren. Bekend is dat het Nederlandse kabinet 
in het algemeen achter de 40 actiepunten van het Actieteam staat. 
De voorzitter zegt toe dat er ook van de kant van de Euregioraad contacten kunnen 
worden gelegd op andere niveaus en dat de Euregio Rijn-Waal hierbij ondersteuning 
kan bieden. 
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

 
Punt 4 Financiën – jaarafsluiting 2016 
 

Het accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster heeft de jaarrekening over het 
jaar 2016 gecontroleerd en hiervan een controlerapport opgemaakt. 



 

Op 12 mei 2017 heeft de financiële controlecommissie dit rapport besproken.  

De voorzitter geeft het woord aan burgemeester Lex Roolvink, vertegenwoordiger 
van de financiële controlecommissie. 

De heer Roolvink doet verslag van het resultaat van de vergadering van de financiële 
controlecommissie en stelt aan de Raad voor over het begrotingsjaar 2016 aan het 
Bestuur en aan de secretaris decharge te verlenen en het overschot ten bedrage van 
€ 45,55 aan de vereffeningsreserve toe te voeren.  

De voorzitter dankt de heer Roolvink voor zijn rapportage. 
 

Besluit: 
• De Euregioraad neemt unaniem kennis van het rapport van de financiële 

controlecommissie. 
• De Euregioraad stelt de jaarrekening 2016 unaniem vast en besluit het overschot 

over 2016 ter hoogte van € 45,55 aan de vereffeningsreserve toe te voeren.  
• De Euregioraad besluit unaniem over het begrotingsjaar 2016 aan het dagelijks 

bestuur en aan de secretaris decharge te verlenen.  

Punt 5  INTERREG VA 

 
Punt 5 a  Nieuwe projectvoorstellen 

De voorzitter deelt mede dat het hiernavolgende INTERREG V A-projectvoorstel is 
ingediend en kan worden opgenomen in de besluitvormingsprocedure: 
Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen – Die Geschichte von Krieg 
und Frieden ohne Grenzen 
Leadpartner: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-1945 (Groesbeek) 
Projectvolume: € 1.612.705,51 
Het projectvoorstel behelst een regionaal project op het terrein van prioriteit II, 
Versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie. 
 
Adviesresultaat van de commissies en het dagelijks bestuur 
Het projectvoorstel is door de commissies en het dagelijks bestuur positief 
beoordeeld. 
 
Mevrouw Ten Doesschate van de Gemeente Berg en Dal breekt een lans voor het 
project en geeft aan dat ook de Gemeente Berg en Dal een substantiële bijdrage aan 
het project levert. 
 
Besluit: 
Het project met een positieve aanbeveling aan de stuurgroep INTERREG VA 
voorleggen. 
 
Projectideeën 

Voorts zijn de projectvoorstellen a) Blick über die Grenze – Blik over de grens en b) 
Demokratieschiff op 8 mei 2017 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding, op 11 mei 2017 in de Commissie Financiën en Projecten en op 12 
mei 2017 in het dagelijks bestuur besproken.  
De commissies en het dagelijks bestuur zijn na bespreking van deze projectideeën tot 
de conclusie gekomen dat de projectideeën met name wat de volgende punten 
betreft verder moeten worden uitgewerkt:  



 

 
- kosten-batenverhouding,  
- financiële omvang,  
- grensoverschrijdende meerwaarde van de geplande activiteiten 
- en een duidelijke bottom-upaanpak. 

 
Als deze projectideeën worden herzien, kunnen zij opnieuw aan de commissies 
worden voorgelegd. 

Kanttekeningen van verschillende leden van de raad met betrekking tot het project 
Demokratieschiff: 

De gemeente Wageningen merkt op dat het project bij een kostenvermindering van 
50% niet kan worden uitgevoerd.  
 
De Stadt Rheinberg sluit zich bij deze opvatting aan en merkt op dat dit project voor 
geruime tijd al aan de Staatskanzlei is voorgesteld en daar positief werd ontvangen. 
Bovendien moet precies worden vastgesteld wat het aspect 'grensoverschrijdend' 
daadwerkelijk voor het project zou betekenen.  
 
De voorzitter geeft aan dat het initiatief voor de bijstelling bij de projectdrager ligt en 
het project dus niet is afgeschreven. De gemeente Ede deelt mede dat de 
projectdrager het project op de relevante punten zal herzien en het vervolgens 
opnieuw aan de verschillende gremia zal voorleggen.   
 
Besluit: 
Kennisneming 
 

Punt 5 b Overzicht People to People-projecten 

De voorzitter verwijst naar het overzicht van de al goedgekeurde People to People-
projecten en vraagt of de leden van de raad hier vragen over hebben. 

  Dat is niet het geval. 
 
Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 5 c Projectoverzicht 

Bij de stukken is ter informatie een overzicht meegestuurd van de reeds 
goedgekeurde INTERREG-projecten en projectconcepten. 
Er zijn ook geen vragen naar aanleiding van dit punt. 

Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 6 Mededelingen/rondvraag 

Mededelingen 

Euregio-platform voor raadsleden 
Er volgt een korte toelichting door de voorzitter, die de aanwezigen er tegelijkertijd op 
wijst dat mensen die interesse hebben in zitting in het platform, die interesse bij hem 



 

of bij het secretariaat van de Euregio kenbaar kunnen maken. De heer Gietemann, lid 
van het Euregio-platform, vult aan dat het werk van het platform concrete vormen 
heeft aangenomen voor de nagestreefde communicatievormen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 

Euregio-ambassadeurs 

De voorzitter deelt mede dat het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal de 
voortzetting van het netwerk van Euregio-ambassadeurs voor nog eens drie jaar en de 
uitbreiding van het netwerk met een vertegenwoordiging vanuit Düsseldorf en 
Ede/Wageningen heeft goedgekeurd. 
 
Daarnaast zijn de vertegenwoordigers van de hiernavolgende regio's voor nog eens 
drie jaar bevestigd: 
 
Regio Nijmegen:    prof.dr. Paul Sars 
Regio Noord-Oost-Brabant/Limburg:  Jos Verbeeten  
Kreis Kleve:     Manfred Palmen 
Stadt Duisburg:    German Bensch 
Voor de organisatie:    Erwin Schmitz en Berrie Schattenberg 
 
Omdat mevrouw Christiane Underberg (Kreis Wesel) en de heer Wim Spinhoven 
(regio Arnhem) voor een nieuwe periode niet meer beschikbaar zijn, is binnen Kreis 
Wesel en in de regio Arnhem naar geschikte kandidaten gezocht. 
 
De voorzitter begroet daarom de nieuwe Euregio-ambassadeurs, mevrouw Regina 
Schneider voor Kreis Wesel, de heer Frans Kok voor Ede/Wageningen en de heer Jan 
van Zomeren voor regio Arnhem en heet hen van harte welkom. 
 
De voorzitter geeft aan dat voor Düsseldorf tot nu toe nog geen geschikte kandidaat is 
gevonden. Er wordt momenteel nog intensief naar een vertegenwoordiger gezocht. 
 
Besluit: 
Kennisneming 

Stand van zaken Bidbook Euregionale 2022 – NiederRheinLande 

De heer Dietzfelbinger vat het verloop van de kandidatuur en de afwijzing kort samen 
en wijst nog eens op het positieve, blijvende karakter van de netwerkvorming, wat ook 
op termijn zijn vruchten zal afwerpen, zodat er in 2020 ook een nieuw bidbook zal 
kunnen worden voorbereid. 
 
De heer Fleischhauer, burgemeester van Moers, wil het gehele netwerk nogmaals 
uitdrukkelijk danken voor de inzet in de qua tijd zeer krap geplande 
aanbestedingstermijn. Ondanks de teleurstelling dat het project niet aan deze regio is 
gegund, overweegt de hoop op meer geluk bij de volgende call, die misschien ook door 
de nieuwe politieke spelers positiever wordt gedragen. 
 
Besluit: 
Kennisneming 

 
Resultaten verkiezingen Nederland en Nordrhein-Westfalen 
Er zijn geen vragen, noch kanttekeningen over dit onderwerp. Er is geen discussie. 



 

 
Besluit: 
Kennisneming 

 
Terugblik 
Er zijn geen vragen, noch kanttekeningen over dit onderwerp. 

 
Besluit: 
Kennisneming 

 

Punt 7 INTERREG-project Krachtige Kernen 

De heer Kochs licht aan de hand van een presentatie de achtergrond van het project 
'Krachtige Kernen' toe. Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de 
demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het 
vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen 
af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Aan beide kanten van de Duits-
Nederlandse grens is deze problematiek zichtbaar.  

 
De heer Vogels, voorzitter van de dorpsraad van Langenboom, gemeente Mill, en 
mevrouw Marloes Hülsken van de HAN presenteren de activiteiten van de 
dorpsgemeenschap Langenboom als pilotdorp in de DNA Community in het kader 
van het project KRAKE. 
 
De heer Vogels beschrijft op aanschouwelijke wijze de ontwikkeling van de kern 
Langenboom in de afgelopen jaren en de motivatie tot deelname aan het project 
KRAKE. Aan de hand van het voorbeeld van de ontwikkeling van de mogelijkheden 
om in het dorp Langenboom boodschappen te doen, wordt geschetst hoe moeilijk het 
is bepaalde functies in stand te houden. 
De heer Van Riswijk, burgemeester van de gemeente Druten, informeert naar de 
stand van zaken van de ontwikkeling/vestiging van een supermarkt in Langenboom. 
De heer Vogels deelt mede dat zelfs de oprichting van een coöperatie niet is gelukt, 
omdat de bewoners de voorkeur geven aan  een supermarkt buiten het dorp.  
 
De heer André Bulten van de gemeente Zevenaar heeft vragen over de fusie van de 
scholen in Langenboom en Mill. Aangezien het hier om een zeer technische vragen 
gaat, stelt de voorzitter voor dat de heren Bulten en Vogels na afloop van de 
vergadering hier dieper op ingaan.  

 
De voorzitter dankt de sprekers voor de uitgebreide projectinformatie en wijst er op 
dat in aansluiting op de vergadering vertegenwoordigers van de zes Communities 
beschikbaar zijn om met de leden van de Euregioraad diepgaander en informatief in 
gesprek te gaan. 

 
Besluit: 
Kennisneming 

 
 
Punt 8 Rondvraag en sluiting 
 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de constructieve en prettige vergadering.  



 

Hij nodigt de aanwezigen namens de gemeente Mill en St. Hubert uit voor een 
afsluitende borrel en voor de verdiepende gesprekken met de vertegenwoordigers 
van het Krake-project. 

 
 

Sluiting van de vergadering om 15:45 uur. 


	- kosten-batenverhouding,
	- financiële omvang,
	- grensoverschrijdende meerwaarde van de geplande activiteiten
	- en een duidelijke bottom-upaanpak.

