
Agenda  
Euregioraadsvergadering 

op donderdag 28-11-2018, 14.00 uur 
Museum Schloß Moyland, Am Schloß 4, 47551 Bedburg-Hau 

Punt 1 

Punt 2  

Punt 3 

 Opening en begroeting 
Presentatie gemeente Bedburg-Hau / presentatie Museum Schloß Moyland 
–project RheijnlandExperiences 

Goedkeuring van het verslag van 06-06-2019 
(toegestuurd op 25-06-2019) 

Uitvoering van de Statutenwijziging 
1. Additioneel lid Dagelijks Bestuur
2. Samenstelling van de commissies
3. Wijziging Reglement van Orde

Punt 4  Herijking Strategische Agenda 
Stand van Zaken 

Punt 5  Grensoverschrijdende bereikbaarheid en mobiliteit 

Punt 6  INTERREG 
• Stand van zaken INTERREG VA
• Nieuwe projectvoorstellen INTERREG VA
• INTERREG VI

Punt 7  Presentatie People to People project “Terug naar school – zurück zur 
Schule” 

Punt 8  Financiën 
• Begroting 2020

Punt 9  Mededelingen 
• Eindejaarsbijeenkomst en Euregio Erepenning
• Grenslandconferentie 2020
• Euregionale scholenwedstrijd
• Arbeit/dsmarktplattform
• Vergaderschema 2020

Punt 10 Rondvraag en sluiting 

Na afloop van de vergadering wordt een rondleiding in het Museum Schloß Moyland 
aangeboden en bestaat de mogelijkheid onder genot van een hapje en een drankje met 
elkaar te netwerken. 

Ulrich Francken 
voorzitter 



 Euregioraad 
28-11-2019 

Punt 3 
 
1. Additioneel lid Dagelijks Bestuur 
 
Als gevolg van de door de Euregioraad op 06-06-2019 besloten statutenwijziging bestaat het 
Dagelijks Bestuur voortaan uit 8 leden. 
 
Dat betekent dat door de Euregioraad een additioneel lid van het Dagelijks Bestuur benoemd 
dient te worden. 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt, na intensief overleg, voor om de heer Geert van Rumund, 
burgemeester van Wageningen, als additioneel lid van het Dagelijks Bestuur te benoemen. 
Met Geert van Rumund zal ook de Regio Food Valley in het Dagelijks Bestuur 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Besluitvoorstel: 
De heer Geert van Rumund als lid van het Dagelijks Bestuur te benoemen. 
 
 
2. Samenstelling van de commissies 
 
De Euregioraad heeft op 6 juni 2019 een statutenwijziging goedgekeurd. Daarmee verandert 
ook de samenstelling van de commissies. 
 
Conform Art. 12 van de statuten worden de leden van de commissies van Duitse zijde als 
volgt samengesteld: 
 
- Steden met meer dan 100.000 inwoners alsook de Kreise Wesel en Kleve (elk 1 lid) 
- De Industrie- und Handelskammer (1 lid) 
- De bij de Kreise Wesel en Kleve behorende gemeenten (elk 2 leden) 
- De Landschaftsverband Rheinland een lid voor de commissie voor grensoverschrijdende 

verstandhouding 
 
Van Nederlandse zijde door: 
 
- Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (elk 1 lid) 
- Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners (6 leden) 
 
Mocht door een verandering in de lidmaatschapsstructuur van de Euregio Rijn-Waal een 
ongelijke verhouding tussen de Nederlandse en de Duitse zijde ontstaan, levert de 
ondervertegenwoordigde zijde een extra lid. 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt de volgende samenstelling van de commissies voor: 

 
• Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding 

 
Voorzitter   (oud en nieuw):  Karel van Soest, Gemeente Boxmeer 
  
Plaatsv. voorzitter: (oud en nieuw): Günter Steins, Gemeinde Kranenburg  
 
Verdere leden: 
 
Oud 
Duitse leden  Nederlandes leden 
Stadt Duisburg Arnhem 
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Niederrheinische IHK Nijmegen 
Landschaftsverband Rheinland Bergen 
Kreis Kleve Lingewaard 
Kreis Wesel Montferland 
Stadt Hamminkeln Renkum 
Stadt Xanten Rijnwaarden 
Gemeinde Weeze Kamer van Koophandel 
  
  
Adviserende leden: 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Provincie Gelderland 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Limburg 
Stadt Düsseldorf 
 
Nieuw 
Duitse leden Nederlandse leden  
Stadt Duisburg Apeldoorn* 
Stadt Düsseldorf* Arnhem 
Stadt Moers* Ede* 
Niederrheinische IHK Nijmegen 
Landschaftsverband Rheinland Bergen 
Kreis Kleve Lingewaard 
Kreis Wesel Montferland 
Stadt Hamminkeln Renkum 
Stadt Xanten Beuningen* 
Gemeinde Weeze 
Stadt Rees* 

Westervoort* 
Grave* 

  
* nieuwe leden 
 
Adviserende leden: 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Provincie Gelderland 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Limburg 
 
 

• Commissie voor Financiën en Projecten 
 
Voorzitter   (oud en nieuw): Thomas Ahls, Gemeinde Alpen   
Plaatsv. voorzitter: (oud en nieuw): Vincent Bouma, Gemeente Arnhem  
Verdere leden: 
 
Oud 
Duitse leden Nederlandse leden  
Gemeinde Hünxe 
Stadt Wesel 
Stadt Goch 
Gemeinde Bedburg-Hau 
Kreis Wesel  
Kreis Kleve 

Boxmeer 
Ede 
Nijmegen 
Oude Ijsselstreek 
Overbetuwe 
Rheden 
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Stadt Duisburg 
Niederrheinische IHK 
 

Wijchen 
Kamer van Koophandel 

Adviserende leden 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Gelderland 
Provincie Limburg 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Stadt Düsseldorf 
 
 

 

Nieuw 
Duitse leden Nederlandse leden 
Gemeinde Hünxe 
Stadt Wesel 
Stadt Goch 
Gemeinde Bedburg-Hau 
Kreis Wesel  
Kreis Kleve 
Stadt Duisburg 
Stadt Düsseldorf* 
Stadt Moers* 
Niederrheinische IHK 
 

Arnhem 
Boxmeer 
Ede 
Nijmegen 
Oude Ijsselstreek 
Overbetuwe 
Rheden 
Wijchen 
Apeldoorn* 
Doetinchem* 

* Nieuwe leden  
  
Adviserende leden 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Gelderland 
Provincie Limburg 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
 

 

• Commissie voor Economische Aangelegenheden 
 
Voorzitter   (oud en nieuw):  Dr. Stefan Dietzfelbinger, IHK 
Plaatsv. voorzitter: (oud en nieuw):  Belinda Elfrink, Gemeente Zevenaar  
Verdere leden: 
 
Oud  
Duitse leden Nederlandse leden 
Kreis Wesel Gemeente Nijmegen 
Kreis Kleve Kamer van Koophandel 
Niederrheinische IHK Gemeente Cuijk 
Stadt Emmerich Gemeente Berg en Dal 
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt 
Kleve GmbH Gemeente Arnhem 
Stadt Duisburg Gemeente Druten 
Stadt Rheinberg Gemeente Ede 
Gemeinde Sonsbeck Gemeente Wageningen 
  
Adviserende leden  
Provincie Noord-Brabant  
Provincie Gelderland  
Provincie Limburg  
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Bezirksregierung Düsseldorf 
Stadt Düsseldorf 

 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
Landwirtschaftskammer NRW (Haus 
Riswick) 

 

  
  
Nieuw  
Duitse leden  Nederlandse leden  
Kreis Wesel Gemeente Nijmegen 
Kreis Kleve Gemeente Apeldoorn* 
Niederrheinische IHK Gemeente Cuijk 
Stadt Emmerich Gemeente Berg en Dal 
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt 
Kleve GmbH Gemeente Arnhem 
Stadt Duisburg Gemeente Druten/Wijchen 
Stadt Moers* Gemeente Ede 
Stadt Düsseldorf* Gemeente Wageningen 
Stadt Rheinberg Gemeente Doetinchem 
Gemeinde Sonsbeck Gemeente Gennep* 
  
* Nieuwe leden   
  
 
Adviserende leden  
Provincie Noord-Brabant  
Provincie Gelderland  
Provincie Limburg  
Bezirksregierung Düsseldorf  
Landschaftsverband Rheinland (LVR)  
Landwirtschaftskammer NRW (Haus 
Riswick  
 
 
Besluitvoorstel: 
De Euregioraad bevestigd de voorgelegde samenstelling van de commissies.  
 
 
3. Wijziging van het Reglement van Orde 

 
Naar analogie van de op 6 juni 2019 besloten statutenwijziging zijn ook aanpassingen in het 
Reglement van Orde noodzakelijk. De wijzigingen zijn in het als bijlage bijgevoegde 
Reglement van Orde verwerkt en gemarkeerd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met het gewijzigde Reglement van Orde. 
 



 
Euregioraad 

28.11.2019 
Punt 3.3 

Bijlage 
 

Huishoudelijk Reglement 
Versie 28-11-2019 

 
 
 
 
Huishoudelijk Reglement voor de Euregioraad, het Dagelijks Bestuur, de commissies en de di-
rectie van de Euregio Rijn-Waal. 
 
Op grond van de §§ 8 lid 8, § 10 lid 5 en § 11 lid 5 van de statuten van het openbaar lichaam 
Euregio Rijn-Waal is de Euregioraad in zijn zitting van 28-11-2019 het volgende reglement over-
eengekomen: 
 
 
 
Algemeen over de verantwoordelijkheden 
 

§ 1 
- Euregioraad - 

 
(1) De Euregioraad is het hoogste orgaan van de Euregio en is in zoverre verantwoordelijk 

voor alle aangelegenheden in de Euregio Rijn-Waal, voor zoverre afzonderlijke taken niet 
conform de statuten aan het Dagelijks Bestuur, de commissies (evt. ad hoc-werkgroepen) 
of de directie werden toegewezen (beginsel van “algehele verantwoordelijkheid”) van de 
Euregioraad. 

 
(2) Daaruit volgt, dat buiten de in § 3 van de statuten vermelde taken, ten aanzien van vrijwil-

lige taken enkel door besluit van de Euregioraad kan worden geoordeeld. 
 
 

§ 2 
- Het Dagelijks Bestuur - 

 
(1) Het Dagelijks Bestuur is naast de Euregioraad een van de organen van het openbaar 

lichaam Rijn-Waal. 
 
(2) Het ressort van het Dagelijks bestuur omvat naast besluitvormings-, voorbereidings- en 

uitvoeringsverantwoording als zelfstandig orgaan ook de controle op de uitvoering van ta-
ken door de directie. Tegelijkertijd is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de Euregioraad alsmede in het kader 
van de “Auffangzuständigkeit” (subsidiaire bevoegdheidsregels) verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden van de vakcommissies, ad hoc-werkgroepen en de directie. 

 
(3) Het Dagelijks Bestuur is naast de Euregioraad het enige orgaan met beslissingsbe-

voegdheid, voorzover bepaalde bevoegdheden volgens de statuten van het openbaar 
lichaam en dit reglement niet zijn toegeschreven aan de directie. 

 
(4) In buiten de dagelijkse werkzaamheden van het secretariaat vallende aangelegenheden, 

die zijn onderworpen aan de besluitvorming van de Euregioraad en waarvan het besluit 
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niet kan worden uitgesteld, omdat in dat geval aanzienlijke nadelen of gevaren kunnen 
ontstaan, beslist in het geval dat de Euregioraad niet op tijd kan worden bijeengeroepen, 
het Dagelijks Bestuur. 

                             
 
                               § 3 

- De commissies van de Euregioraad - 
 
(1) De commissies van de Euregioraad hebben een adviserende en voorbereidende verant-

woordelijkheid voor de taken die hen conform § 12 van de statuten van het openbaar 
lichaam zijn toegewezen. 

 
(2) De bevindingen en adviezen van de commissies worden via het Dagelijks Bestuur voor-

gelegd aan de Euregioraad resp. afhankelijk van de verantwoordelijkheid uitsluitend ter 
besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Indien bevindingen en adviezen 
aan de Euregioraad worden voorgelegd, dienen aanbevelingen van de commissies en het 
Dagelijks Bestuur (voor zover afwijkend) duidelijk te worden gemaakt. 

 
 
 

§ 4 
- Ad hoc-werkgroepen - 

 
(1) De Euregioraad kan projectgebonden ad hoc-werkgroepen instellen, die voorbereidend 

werk voor de commissies verrichten. 
 
(2) Projectgebonden medewerking mag enkel voor beperkte tijd plaatsvinden. 
 
 

§ 5 
- De secretaris 

 
(1) De secretaris van de Euregio Rijn-Waal is geen orgaan. 
 
(2) De gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging ligt bij de Euregiovoorzitter 

met medewerking van de secretaris, voor zover de vertegenwoordiging niet in handen is 
van de secretaris conform lid 3. 

 
(3) De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie en leiding van het secretariaat. Hij/zij 

vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Waal buitengerechtelijk in alle lopende zaken tot een 
bedrag van €20.000 per geval. 

 
(4) De gunning van opdrachten in de in lid 3 genoemde gevallen dient schriftelijk te geschie-

den. Details zijn geregeld in de instructie over de gunning van diensten van de Euregio 
Rijn-Waal van 09-10-2017. Voor alle overige verbintenissen gelden de bepalingen van de 
statuten van de Euregio Rijn-Waal van 06-06-2019. 

 
(5) Hij/Zij bereidt met zijn/haar secretariaat de vergaderingen en eventuele besluiten van de 

Euregioraad, het Dagelijks Bestuur, de commissies en de ad hoc-werkgroepen voor en 
voert besluiten uit, voor zover dit niet conform de statuten voorbehouden is aan de orga-
nen. 

 
(6) Kan in geval van besluitvorming op basis van urgentie het Dagelijks Bestuur niet tijdig 

beslissen, dan beslist de secretaris samen met een bestuurslid. Deze besluiten moeten 
zo snel mogelijk worden goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. 
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(7) De secretaris heeft ten opzichte van de organen en de voorzitter van de Euregio informa-

tieplicht over alle belangrijke Euregioaangelegenheden. 
 
(8) De secretaris heeft het recht, in de besprekingen ten aanzien van de begroting en in alle 

financiële aangelegenheden in de organen van de Euregio een afwijkende opvatting te 
vertegenwoordigen. 

 
 

Regelingen m.b.t. termijnen en procedures 
 
 

§ 6 
- Tijdsplanning voor de organen - 

 
(1) De directeur/directrice stelt voor 30-09 van een willekeurig jaar een ontwerp op van het 

vergaderplan voor de vergaderingen van de Euregioraad, het Dagelijks Bestuur en de 
commissies, die in het komende jaar moeten plaatsvinden. 

 
(2) De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de commissies dienen plaats te vinden 

op redelijke termijn voor de vergaderingen van de Euregioraad. 
 
(3) Dit geldt in dezelfde mate voor spontaan in te plannen vergaderingen van de ad hoc-

werkgroepen met betrekking tot desbetreffende, reeds vastgelegde commissievergade-
ringen. 

 
 

§ 7 
- Euregioraad - 

 
(1) De Euregioraad wordt door de voorzitter of in zijn naam door de secretaris met een ter-

mijn van 2 weken voor de vergadering uitgenodigd. 
 
(2) De bij te voegen agenda wordt opgesteld door de Euregiovoorzitter in overleg met de 

secretaris. 
 
(3) De uitnodigingstermijn kan op verzoek van een vijfde deel van het aantal leden van de 

Euregioraad met opgave van de agendapunten voor een bijzondere vergadering worden 
verkort.  

 
(4) Uit de uitnodiging moeten plaats, tijd en agenda van de vergadering blijken. De agenda 

bestaat uit een openbaar en desgewenst niet-openbaar deel. 
 
(5) Aan de afzonderlijke agendapunten moeten toelichtingen worden toegevoegd. 
 
(6) De Euregioraad beslist ter vergadering met meerderheid over de goedkeuring danwel 

wijziging van de agenda. 
 
(7) Een vertegenwoordig(st)er in de Euregioraad, die niet of niet op tijd kan deelnemen aan 

een vergadering, stelt zijn plaatsvervang(st)er hiervan op de hoogte. Is ook deze verhin-
derd of is hij of zij van plan de vergadering voortijdig te verlaten, dan moet dit kenbaar 
worden gemaakt aan de Euregiovoorzitter danwel de secretaris. Deze mededelingen gel-
den als bericht van verhindering. 

 



4 

  

(8) Deelname aan de vergadering wordt bevestigd door het persoonlijk invullen van de pre-
sentielijst. 

 
(9) De Euregiovoorzitter resp. zijn/haar plaatsvervang(st)er zit de Euregioraad voor. 
 
(10) Over het verloop van de vergadering en de besluiten van de Euregioraad worden door de 

secretaris als notulist notulen opgemaakt. Deze moeten door de voorzitter worden onder-
tekend. 

    
(11) De notulen moeten binnen 3 weken na de vergadering worden toegestuurd aan de leden 

van de Euregioraad; ze moeten tijdens de volgende vergadering van de Euregioraad door 
de Euregioraad worden goedgekeurd. 

 
 Besluiten van de Euregioraad dienen ongeacht het opmaken en de goedkeuring van de 

notulen rechtsgeldig en onmiddellijk te worden uitgevoerd. 
 

(12) Besluiten van de Euregioraad worden met meerderheid door middel van handopsteking 
van de aanwezige leden genomen, voorzover in de statuten van het openbaar lichaam of 
onderstaand geen andere regelingen worden getroffen. 

 
(13) Wordt getwijfeld aan de correctheid van stemming door een van de leden, dan moet de 

stemming door de Euregiovoorzit(st)er worden herhaald. 
 
(14) De Euregioraad beslist met meerderheid van de aanwezige leden over aanvragen over 

schriftelijke of hoofdelijke stemming. 
 
(15) Aanvragen van leden over agendapunten kunnen tot 3 dagen voor de vergadering bij de 

Euregiovoorzitter met afschrift voor de secretaris worden ingediend: het recht van de le-
den van de Euregioraad om gedurende de vergadering mondelinge of schriftelijke 
aanvragen te doen over de individuele agendapunten, blijft onverminderd van kracht. 

 
(16) Iedere aanvraag dient een woordelijk weergegeven voorstel tot besluit te bevatten. 
 
(17) De Euregioraad kan toelichtingen en aanvragen tot behandeling en vooroverleg doorstu-

ren aan het Dagelijks Bestuur, de commissies of aan ingestelde ad hoc-werkgroepen of 
de aangelegenheid uitstellen. De vergaderresultaten van de commissies of de ad hoc 
werkgroepen worden door het Dagelijks Bestuur als advies aan de Euregiorat gepresen-
teerd. 

 
(18) Bij meerdere aanvragen resp. voorstellen tot besluit wordt eerst gestemd over de meest 

vergaande; indien hierover twijfel bestaat, dan beslist de Euregiovoorzitter over de volg-
orde. 

 
(19) Bij schriftelijke stemming benoemt de Euregiovoorzitter vooraf een telcommissie be-

staande uit 3 leden van de Euregioraad, die het resultaat van de stemming bekendmaken 
aan de voorzitter. 

 
(20) Publiek kan deelnemen aan het openbare deel van de vergaderingen. Het is niet toege-

staan, het woord te nemen over agendapunten of bijval of afkeuring te uiten. 
 
(21) Bestaat er twijfel over de uitvoering c.q. interpretatie, dan beslist de Euregioraad met 

meerderheid van de aanwezige leden. 
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§ 8 
- Dagelijks Bestuur, Commissies- 

 
(1) De voorschriften van dit Huishoudelijk Reglement zijn inhoudelijk van toepassing op de 

vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de commissies, voorzover geen rekening 
hoeft te worden gehouden met bijzonderheden uit de statuten danwel onderstaande be-
palingen. 

 
(2) Het Dagelijks Bestuur wordt door de secretaris met een termijn van 7 dagen voor de ver-

gadering uitgenodigd. De commissies worden door de betreffende voorzitters of in hun 
naam door de secretaris met een termijn van 14 dagen voor de vergadering uitgenodigd. 

 
(3) Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend 
 
 

§ 9 
- Dagelijkse leiding - 

 
(1) De secretaris is verplicht tot deelname aan de vergaderingen van de Euregioraad en het 

Dagelijks Bestuur alsmede aan vergaderingen van commissies en ad hoc-werkgroepen 
 
(2) Hij/Zij moet op verzoek van de Euregioraad c.q. het Dagelijks Bestuur of de commissies 

ter zake dienende informatie verstrekken ten aanzien van de toelichtingen. 
 
(3) De secretaris kan zijn/haar rechten en plichten voor de commissies en ad-hoc werkgroe-

pen overdragen aan medewerk(st)ers van het secretariaat. Zij dienen dan ook te 
notuleren. 

 
(4) Hij/Zij controleert de werkzaamheden van het secretariaat en draagt zorg voor de wet- en 

rechtmatige uitvoering van de taken door de medewerk(st)ers van het secretariaat. 
 
(5) De secretaris moet de leden van de Euregioraad en haar organen op verzoek inzage ver-

lenen in de aktes.  
 
(6) Details over dienstreizen van de secretaris zijn geregeld in de instructie voor dienstreizen 

van de medewerkers van de Euregio Rijn-Waal. 
 
 

§ 10 
- Slotbepalingen - 

 
 Het Huishoudelijk Reglement treedt op 28 november 2019 in werking. 
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Herijking Strategische Agenda  
 
In de vergadering van 22 november 2018 heeft de Euregioraad besloten de actuele 
Strategische Agenda van de Euregio Rijn-Waal te herijken.  
 
Daartoe werd begin 2019 in een eerste stap geïnventariseerd in hoeverre de doelstellingen 
uit de Strategische Agenda tot nu toe gerealiseerd konden worden. De informele 
Euregioraadsbijeenkomst van 21 maart 2019 stond thematisch eveneens in het teken van de 
herijking van de Strategische Agenda. De aanwezigen hebben in drie parallel-workshops 
gediscussieerd over de inhoud van de nieuwe agenda. 
 
Op basis van deze eerste resultaten is een enquête ontwikkeld, die de leden eind mei 
digitaal hebben ontvangen. De enquête is in totaal door 37 lidorganisaties ingevuld.  
 
Deze herfst vonden bovendien twee stakeholderbijeenkomsten in het kader van der herijking 
van de Strategische Agenda plaats: 
 Op 8 oktober 2019 vond een Diner Pensant met vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven, wetenschap en het maatschappelijk middenveld plaats.  
 Op 8 november 2019 sprak het Dagelijks Bestuur met bestuurders van de 

lidorganisaties.  
 
Ook in de drie commissies is over de toekomstige focus van de Euregio Rijn-Waal 
gesproken. Centraal stond daarbij de vraag “Welke maatschappelijke uitdagingen dienen in 
de komende jaren Euregionaal opgepakt te worden, zodat de euregionale economie en 
leefkwaliteit versterkt kunnen worden”. Bijgevoegd is de discussienota, die de deelnemers 
aan de stakeholderbijeenkomst ter voorbereiding hebben ontvangen en waarin het proces en 
de resultaten tot nu toe zijn beschreven.  
 
Euregio-Ambassadeur Jan van Zomeren begeleidt het Dagelijks Bestuur in het 
herijkingsproces en zal tijdens de Euregioraadsvergadering de stand van zaken toelichten. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en ter kennisneming 
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Discussienota  
Strategische Agenda Euregio Rijn-Waal 2020+ 

 
Achtergrond 
De Euregio Rijn-Waal is sinds haar oprichting in 1971 een voorbeeld voor Europese integratie op 
lokaal en regionaal niveau. Samenwerken over de landsgrenzen heen is in de afgelopen 50 jaar 
steeds belangrijker geworden. Consumenten en bedrijven zijn steeds mobieler geworden. 
Afzetmarkten zijn steeds internationaler van karakter. De maatschappelijke en economische 
vervlechtingen tussen Nederland en Duitsland zijn zo intensief als nooit tevoren. Waar de 
geografische ligging aan de grens vroeger een nadeel was, wordt de grens nu steeds meer als een 
kans gezien.  
 
Het positieve potentieel, dat grensoverschrijdende samenwerking biedt, dient gemobiliseerd te 
worden. De Euregio als organisatie en het EU programma INTERREG zijn daarbij belangrijke 
katalysators.  
 
In de periode 2014 tot heden heeft de Euregio Rijn-Waal ingezet op het organiseren van 
grensallianties op het gebied van 1) Euregionale duurzame economische ontwikkeling, 2) Euregionale 
soft skills en 3) Euregionale betrokkenheid. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de Strategische 
Agenda 2020: Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio.  
 
Na vijf jaar kan worden vastgesteld, dat veel van de toenmalige doestellingen inmiddels zijn bereikt 
of dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd hebben de wereld en de ontwikkelingen in de 
maatschappij niet stilgestaan en sluit de huidige strategische agenda niet langer goed aan bij de 
toekomstige economische en maatschappelijke uitdagingen, waar ook de Euregio Rijn-Waal mee 
geconfronteerd wordt. Het is dus tijd voor een herijking.  
 
De Euregio Rijn-Waal zoekt daarbij naar een antwoord op de volgende vraag:  
 
Welke uitdagingen op het gebied van economie en maatschappij dienen de komende jaren in 
Euregionaal verband aangepakt te worden en hoe kan de Euregio Rijn-Waal hier samen met haar 
samenwerkingspartners en regionale stakeholders aan bijdragen? 
 
Deze vraag dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een strategische agenda 2020+.   
  
 
Aanpak Herijking 
De Strategische Agenda 2020+ dient recht te doen aan de verscheidenheid in de regio en moet 
gedragen worden door lidorganisaties (Nederlandse en Duitse gemeenten, regionale overheden, de 
Industrie- und Handelskammer (IHK) en het Landschafsverband Rheinland (LVR)) en overige 
stakeholders. Daarom is voor het opstellen van deze agenda gekozen voor een meersporige aanpak.  
 
Leden 
Enerzijds betrekt de Euregio Rijn-Waal haar leden intensief bij het opstellen van de Strategische 
Agenda 2020+. In maart 2019 hebben de Euregioraadsleden en contactpersonen in workshops met 
elkaar gediscussieerd over onderwerpen voor de toekomst. Tevens hebben wij alle lidorganisaties in 
juni verzocht om een enquête in te vullen. 37 Lidorganisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt en hebben de voor hun regio belangrijke punten aangeleverd.   
 
Alle stappen in de ontwikkeling van de Strategische Agenda 2020+ worden naar de lidorganisaties ter 
beoordeling teruggekoppeld. Een belangrijk moment is hierbij de vergadering van het uitgebreide 
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Dagelijks Bestuur op 8 november 2019. Voor deze vergadering hebben de zeven bestuursleden ieder 
een of meerdere extra lidgemeenten of lidorganisaties uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is het 
om met een grotere vertegenwoordiging van de leden te spreken over het vergroten van de 
euregionale betrokkenheid. 
 
Stakeholders 
Naast draagvlak onder de lidorganisaties, vinden wij het ook zeer belangrijk dat ook het 
bedrijfsleven, onderwijsveld en het maatschappelijk middenveld zich in de werkzaamheden van de 
Euregio Rijn-Waal kunnen vinden en hun belangen in de Strategische Agenda 2020+ weerspiegeld 
zien.  
 
Hiervoor maakt de Euregio Rijn-Waal o.a. gebruik van diverse studies over kansrijke 
samenwerkingsterreinen in de Euregio Rijn-Waal, die op dit moment ontwikkeld worden. Dit zijn de 
diverse lokale en regionale toekomstvisies van de regionale en lokale stakeholders in de Euregio Rijn-
Waal. 
 
Niet in de laatste plaats gaat de Euregio Rijn-Waal op 8 oktober 2019 de directe dialoog aan met 
Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijk 
middenveld om met hen te discussiëren over thema´s en activiteiten die de komende jaren 
grensoverschrijdend opgepakt en ontwikkeld dienen te worden.  
 
Haalbaarheid 
Flankerend zal tenslotte de (financiële) haalbaarheid van de diverse ideeën getoetst worden.  Het 
INTERREG VI A programma Nederland-Duitsland kent een looptijd van 2021- 2027. Bij het opstellen 
van de Strategische Agenda 2020+ wordt zoveel mogelijk geprobeerd, de mogelijkheden die het 
INTERREG-programma biedt, ten bate te laten komen van de ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal 
tot een geïntegreerde en krachtige grensregio.  
 
Waar ondersteuning in het kader van INTERREG VI niet realistisch is, dient gekeken te worden naar 
andere mogelijkheden om deze wensen te realiseren. 
 
Tenslotte dienen bij de diverse wensen ook de personele capaciteit en de samenwerking met andere 
Euregionale spelers niet uit het oog verloren te worden.  
 
 
Speerpunten 
Uit de resultaten van de Euregio-enquête, de workshops en discussies in de Euregiogremia, de lokale 
en regionale visies, is gebleken dat de drie speerpunten (Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid) zoals die in 2014 zijn vastgesteld 
nog steeds belangrijk worden gevonden. Wel zijn er binnen deze speerpunten enkele inhoudelijke 
verschuivingen vast te stellen en blijkt dat de diverse deelregio’s verschillende accenten zetten 
binnen de drie speerpunten. Het is nu zaak deze punten verder te concretiseren, waarbij rekening 
dient gehouden te worden met het draagvlak onder de diverse stakeholders in de Euregio Rijn-Waal.  
 

I. Euregionale duurzame economische ontwikkeling 
De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te 
stimuleren. Met meer dan 4,2 miljoen inwoners omvat de Euregio Rijn-Waal grote delen van de 
provincie Gelderland, Noord-Oost-Brabant en Noord-Limburg en de Kreise Kleve en Wesel en de 
steden Duisburg en Düsseldorf. Met haar ligging tussen de Randstad en het Ruhrgebiet en 200.000 
bedrijven en 2,2 miljoen banen is de Euregio Rijn-Waal een sterke, maar diverse regio. Aan 
weerszijden van de grens liggen er in totaal 7 100.000+steden, maar ook grote landelijke gebieden. 
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Daardoor is er binnen de Euregio Rijn-Waal geen sprake van een specifieke economische sector die 
overal in het gebied even sterk vertegenwoordigd is. Er is eerder sprake van een wat diffuus beeld 
met regionale concentraties van uiteenlopende sectoren. Daarom ligt de keuze voor een specifieke 
economische sector als focus voor toekomstige samenwerkingsinitiatieven in de Euregio Rijn-Waal 
niet voor de hand. Als kansrijke sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking worden voor de 
komende jaren aangegeven: 
 
 Arbeidsmarkt / beroepsopleiding 
 Energie / milieu / klimaat  
 AgroFood 
 Logistiek 
 Hightech industrieën 

 
Zowel aan Nederlandse als aan Duitse kant wordt nadrukkelijk de wens uitgesproken om actiever te 
worden op het gebied van Energietransitie, klimaat en duurzaamheid.  
Daarnaast wensen met name de Duitse leden een versterkte focus op digitalisering, waar de 
Nederlandse leden meer aandacht voor de maakindustrie en watergebonden bedrijvigheid wensen. 
De sectoren vrijetijdseconomie/ toerisme, gezondheid en Life Sciences en creatieve Industrie worden 
minder belangrijk gevonden dan vijf jaar geleden. 
 
Gezien de grote diversiteit aan onderwerpen dient wel gewaarborgd te worden dat de gekozen 
thema’s ook de aandacht krijgen, die nodig is.   
 
De kansen en aanknopingspunten van de diverse hier genoemde sectoren dienen geconcretiseerd te 
worden.  
 
 

II. Euregionale soft skills 
De kwaliteit van een regio en daarmee ook van de Euregio Rijn-Waal wordt niet alleen bepaald door 
de economische vooruitzichten. Belangrijke aspecten die een aantrekkelijke regio kenmerken zijn 
bijvoorbeeld voorzieningen als openbaar vervoer, huisvesting, onderwijsinstellingen, culturele 
inrichtingen, zorgvoorzieningen en recreatiemogelijkheden.  
Met name de onderstaande aspecten spelen voor de toekomstige ontwikkeling van de Euregio Rijn-
Waal als aantrekkelijke regio in het hart van Europa een centrale rol:    

1) Bereikbaarheid 
2) Kennisregio / onderwijs / buurtaal 
3) Zorg en Veiligheid 
4) Demografische ontwikkeling / sociale cohesie 
5) Cultuur/Toerisme/Recreatie/natuur 

 
De meningen lopen uiteen als het gaat om aspecten als demografische ontwikkeling en inclusie en 
cultuur, toerisme, recreatie en natuur. Deze onderwerpen worden over het algemeen iets minder 
belangrijk gevonden worden dan vijf jaar geleden, maar er zijn aan de andere kant ook enkele 
gemeenten, die juist meer focus op deze onderwerpen wensen.  

Als nieuwe thema´s worden hier genoemd digitalisering, duurzaamheid, klimaatverbetering, gender, 
vermindering bureaucratie, arbeidsmigratie, kloof burger-EU en jongeren.  
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Ook hier geldt dat het belangrijk is op bepaalde aspecten te focussen, zodat hier concrete resultaten 
behaald kunnen worden.  
 
De Strategische Agenda 2020+ dient handvatten te bieden, hoe de euregionale leefomgeving 
verbeterd kan worden.  
 
 

III. Euregionale betrokkenheid versterken 
Met Euregionale betrokkenheid wordt de betrokkenheid bij de Euregio Rijn-Waal (zowel de 
organisatie als het gebied) bedoeld. 
 
De Euregio Rijn-Waal heeft de taak, euregionale kansen op diverse terreinen te ontwikkelen en in 
concrete maatregelen uit te werken. Een adequate omgang met en inzet van de Euregiogremia als de 
Euregioraad, Dagelijks Bestuur, commissies, contactpersonen en Euregio-ambassadeurs is daarbij 
noodzakelijk. Gelijktijdig moeten ook de lidorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen en 
dienovereenkomstig actief participeren in de Euregionale samenwerking.  
 
De Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen jaren diverse inspanningen verricht om de betrokkenheid 
van de leden bij de Euregio Rijn-Waal te vergroten (cursusprogramma Euregio-Wegwijzer, 
geïndividualiseerde newsflashes, informatiebijeenkomsten etc.). Deze inspanningen worden door de 
leden gewaardeerd. Dat neemt niet weg, dat er nog verbeterpunten zijn, die de komende jaren 
opgepakt dienen te worden. Zo blijft het een uitdaging om bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en 
ondernemers, te bereiken. Aan de andere kant zien gemeenten zien voor zichzelf de behoefte aan 
meer contact met collega´s aan de andere kant van de grens, maar herkent men niet altijd binnen de 
eigen organisatie de aanknopingspunten over de grens herkend of weet hoe men hier concreet iets 
mee kan doen. Daarnaast kunnen juist gemeenten hun inwoners en bedrijven goed bereiken met 
Euregio-nieuws, maar dit is nog niet voldoende vanzelfsprekend.  

Een duurzame en sterke Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven en instellingen en 
organisaties binnen de Euregio Rijn-Waal is noodzakelijk om binnen de eerste twee zwaartepunten 
goede resultaten te behalen.  
 
De wensen van de interne en externe doelgroepen als lokale en regionale overheid, bedrijven, 
instellingen en organisaties dienen hierbij als uitgangspunt.  
 
 
 
De bovenstaande toelichting laat zien dat de Euregio Rijn-Waal ontzettend veel kansen biedt. Dit 
geldt zowel voor het Duitse als voor het Nederlandse deel. Door de bekendheid met het buurland te 
vergroten kan men van elkaar leren en profiteren en kunnen wij met elkaar de Euregio Rijn-Waal 
verder ontwikkelen tot een krachtige, dynamische regio, die klaar is voor de uitdagingen van de 
toekomst.  
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Grensoverschrijdende bereikbaarheid en mobiliteit 
 
De gemeenteraad van de Gemeente Nijmegen heeft in zijn vergadering van 3 april jl. naar 
aanleiding van een motie van de partijen PvdA en VVD met betrekking tot de verbinding 
Nijmegen-Kleve o.a. besloten om in de Euregioraad een onderzoek naar een betere 
ontsluiting van de regio ten oosten van Nijmegen te initiëren en daarbij een verbinding over 
het spoortracé Nijmegen-Kleve mee te nemen.  
 
Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft de griffie van de gemeenteraad van de Gemeente 
Nijmegen op 9 oktober een notitie (bijgevoegd) ingediend met het verzoek deze notitie in de 
daarvoor bestemde commissie te bespreken. De notitie is zowel aan de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding alsook aan de Commissie voor Economische 
Aangelegenheden voorgelegd.  
 
Beide commissies hebben het voorstel positief beoordeeld. Daarbij is vastgelegd, dat bij een 
dergelijk onderzoek ook rekening gehouden dient te worden met andere ontwikkelingen op 
het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en OV en dat het onderzoek zich niet zou 
moeten beperken tot het genoemde gebied, maar het gehele werkgebied van de Euregio 
Rijn-Waal zou moeten omvatten.  
 
Voorgesteld wordt, dat het Dagelijks Bestuur de randvoorwaarden voor een dergelijk 
onderzoek verder zal uitwerken en de Euregioraad over de verdere voortgang zal 
informeren.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met bovengenoemd besluitvoorstel.  
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Ingezonden notitie van de Gemeente Nijmegen 
 
Aanleiding 
De Euregio Rijn-Waal heeft verschillende projecten om werken en leren over de grens te 
vergemakkelijken. Ook probeert de Euregio betere randvoorwaarden voor economische 
ontwikkeling en voor de toeristische sector te realiseren.  
 
In het gebied tussen, globaal geschetst, de gemeenten Weeze, Berg en Dal, Nijmegen en 
Kleve staat de onderlinge bereikbaarheid onder druk. Er zijn nauwelijks hoofdwegen en het 
openbaar vervoer is, ondanks verschillende pogingen, een langzame verbinding. Een oude 
snelle verbinding, het spoortraject Nijmegen-Kleve is niet meer in gebruik. Een verbetering is 
te zien in de fietsinfrastructuur, een goede ontwikkeling. Alleen een verbetering in de 
fietsinfrastructuur is echter niet toereikend om dit grensgebied zijn volle potentieel te laten 
benutten. Een goede onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied is nodig om de 
verdere ontwikkeling van werken en leren over de grens en economie en toerisme te 
bewerkstelligen. Vooralsnog ontbreekt het aan een integrale studie op alle modaliteiten naar 
de kansen en mogelijkheden om een verbetering in de bereikbaarheid van het gebied te 
bewerkstelligen. Als grens- en belangenoverstijgend instituut is de Euregio dé aangewezen 
entiteit om hier een vervolgstap in te zetten. 
 
Doel 
Met de Euregiocommissie wordt besproken of de wens naar onderzoek naar een betere 
onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied Weeze, Berg en Dal, Nijmegen, Kleve 
breder gedeeld wordt en zo ja, wat de verwachtingen en kaders zijn van dergelijk onderzoek. 
 
Bij voldoende draagvlak zal de uitvoeringsorganisatie van de Euregio op basis van het debat 
een onderzoeksvraag formuleren en, al dan niet uitbesteed een onderzoeksaanpak voorstellen 
en een kostenraming en dekkingsvoorstel doen. De Euregio is hiertoe de aangewezen entiteit, 
omdat zij overstijgend is in politieke en regionale belangen en voorkeuren. 
 
Achtergrond en argumenten 
De gemeenten Weeze, Berg en Dal, Nijmegen en Kleve liggen binnen een straal van 20 km, 
toch zijn de reistijden over weg, zowel met auto als met het openbaar vervoer en per spoor 
tussen deze gemeenten flink hoger dan bij andere gemeenten die op deze afstand van elkaar 
liggen. Deels is dit te verklaren door geologische en natuurlijke barrières, zoals de Rijn en de 
Maas, de Nederrijnse Heuvelrug, het Groesbeeks Bos, het Reichswald en de Duffelt met haar 
beschermde natuurgebieden. 
 
Deze barrières hebben ervoor gezorgd dat er in verhouding minder sprake is van robuuste 
infrastructuur. Er zijn relatief weinig goede aansluitingen vanuit dit gebied op de Nederlandse 
en Duitse rijks- en provinciale wegen, waardoor openbaar busvervoer en auto- en 
vrachtverkeer bemoeilijkt wordt. Ook ontbreekt het, ondanks een aanwezig traject tussen 
Nijmegen en Kleve, aan ontsluiting via spoor.  
 
De relatief slechte bereikbaarheid is een blokkade voor regionaal verkeer tussen de dorpen 
en steden in dit gebied. Werken en leren over de grens wordt erdoor bemoeilijkt. Daarnaast 



 
 
 
 
zorgt de achterblijvende bereikbaarheid en verminderde ontsluiting ervoor dat deze regio 
minder aantrekkelijk is als vestigingslocatie voor bedrijven. Ook voor een verdere ontwikkeling 
van de toeristische sector is een goede onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting een 
belangrijke randvoorwaarde.  
 
Behalve wat (controversiële) studies naar een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve is 
er nooit integraal gekeken naar het verbeteren van de onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting 
van dit gebied. Met de technologische ontwikkelingen en innovatieve mogelijkheden die dat 
biedt, de bevolkingsgroei in en het toeristisch potentieel van de regio en de groeiende 
Europese economie in het achterhoofd is een integrale studie naar de mogelijkheden om de 
bereikbaarheid en ontsluiting te verbeteren zeer wenselijk. 
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Stand van zaken INTERREG V A Deutschland-Nederland 
 
De INTERREG Stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal heeft tot nu toe 40 projecten 
goedgekeurd.   
 
In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
26 september 2019 werd het volgende regionale project ten laste van het regionale budget 
van prioriteit 2 goedgekeurd: 
 
ENDOCARE (Kosten: € 577.603,02 – U-Mittel: €2 88.801,82) 

 
Dit project werd door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen zijn door de 
Euregioraad overgenomen. 
 
Het bijgevoegde projectoverzicht INTERREG VA bevat een overzicht van alle goedgekeurde 
projecten en projectconcepten die bij het Regionale Programmamanagement bij de Euregio 
Rijn-Waal zijn ingediend. Tevens is er een overzicht met projectbeschrijvingen per prioriteit 
bijgevoegd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
Mio.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
100% van de middelen in projecten vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor 9 
projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen goedgekeurd. 
Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen daarom direct ten goede aan 
projecten uit de Euregio Rijn-Waal. Voor nieuwe bovenregionale projecten zijn geen 
INTERREG-middelen meer beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) zijn inmiddels ca. 99,99 % van de middelen in projecten vastgelegd. Hier 
werden tot nu toe 9 projecten goedgekeurd.  
Dit betekent dat er momenteel voor nieuwe regionale projecten geen (relevante) 
INTERREG-middelen meer beschikbaar zijn. 
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 97,2% van de regionale middelen 
(INTERREG budget € 20,8 milj.) in 21 projecten vastgelegd. 
De INTERREG stuurgroep heeft 26 september jl. aangaande 1 eerder positief geadviseerd 
project (ENDOCARE) positief besloten. Voor nieuwe regionale projecten is daarmee 
vooralsnog nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 587.000 beschikbaar. 
 
In prioriteit 1 en 2 sluiten in 2019 en in 2020 diverse lopende projecten af; het is niet 
ongebruikelijk dat daarbij budgetvrijval ontstaat welke voor nieuwe projecten kan worden 
ingezet.  
 
De projectontwikkeling zowel voor reserve-projecten binnen de bovenregionale Strategische 
Initiatieven Agribusiness & Food, HTSM, Energie-CO2, Health & LifeSciences en Logistiek 
alsook voor regionale reserve projecten in Prioriteit 1 en 2 vindt reeds actief plaats. 
 
 
Besluitvoorstel:  
Ter kennisneming 



ERW V Projektübersicht 15.10.2019
Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG *
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €   2.316.664,00 €   148.166,00 €   148.166,00 €   30.000,00 €   -  € 326.332,00 €   -  € -  €  -  € 01.10.2015 Genehmigt
2 Grenzen Bewegen 794.517,96 €  394.020,00 €   98.505,00 €   -  € -  € -  € 98.505,00 €   -  € -  € -  € 01.10.2015 Genehmigt Beendet / EVN

2 De Lernende Euregio 3.923.587,00 €   1.961.794,00 €  235.022,50 €   235.022,50 €   -  €  -  € 490.448,00 €   -  € -  €  -  € 01.10.2015 Genehmigt Beendet

2 Plug-in 755.279,04 €  377.639,52 €   88.776,05 €   -  € -  € -  € 88.776,05 €   -  € -  €  -  € 01.10.2015 Genehmigt Beendet

2 Krake 3.769.701,98 €   1.884.850,99 €  471.212,75 €   -  € -  €  -  € 471.212,75 €   -  € -  €  -  € 02.12.2015 Genehmigt Beendet

2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €   955.618,02 €   161.191,59 €   60.000,00 €   30.000,00 €   -  € 286.682,40 €   -  € -  €  -  € 02.12.2015 Genehmigt Beendet

2 Beitr. an Euregio  Ehealth-1health -  € 200.000,00 €   -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 10.03.2016 Genehmigt (Über EUREGIO)

2 Versorgung Verbindet 4.588.204,02 2.293.842,32 €   133.889,75 -  € 100.000,00 €  -  € 233.889,75 €   -  € -  €  -  € 10.03.2016 Genehmigt
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €   214.749,65 €   53.687,41 €   -  € -  €  -  € 53.687,41 €   -  € -  €  -  € 30.06.2016 Genehmigt
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €   1.111.293,00 €  277.823,25 €   -  € -  €  -  € 277.823,25 €   -  € -  €  -  € 30.06.2016 Genehmigt Beendet

2 Dynamic Borders 726.831,50 €   363.415,75 €   -  € 39.232,25 €   39.252,25 €   -  € 78.464,25 €   -  € -  €  -  € 15.09.2016 Genehmigt
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €   879.677,00 €   219.919,00 €   -  € -  €  -  € 219.919,00 €   -  € -  €  -  € 21.12.2016 Genehmigt
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €   1.709.997,80 €   422.499,00 €   -  € -  €  -  € 422.499,00 €   -  € -  €  -  € 21.12.2016 Genehmigt
2 Oranjeroute 184.59,78 € 90.690,02 €  21.472,27 €   -  € -  €  -  € 21.472,27 €   -  € -  €  -  € 21.12.2016 Genehmigt Beendet

2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 527.795,70 € 263.897,85 €   9.896,17 €   9.896,17 €   9.896,17 €   19.792,34 €   58.252,81 €   20.916,54 €   29.688,51 €   -  € 16.03.2017 Genehmigt
Beitrag von ermn Arbeitsmarkt -  € 48.826,00 €-    -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 16.03.2017 Genehmigt (Über ermn)

Beitrag von EDR Arbeitsmarkt -  € 62.812,00 €-    -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 22.06.2017 Genehmigt (Über EDR)

Beitrag von EUREGIO  Arbeitsmarkt -  € 77.773,00 €-    -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 22.06.2017 Genehmigt (Über EUREGIO)

2 Green Blue Rhine 3.545.380,81 €   1.772.690,40 €   443.172,60 €   -  € -  €  -  € 443.172,60 €   -  € -  €  -  € 13.05.2017 Genehmigt
2 Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €   849.300,12 €   212.348,02 €   -  € 13.597,58 €   -  € 138.167,63 €   -  € -  €  -  € 05.10.2017 Genehmigt
2 Hanzesteden 1.998.377,21 €   999.188,61 €   99.861,17 €   -  € -  € -  € 199.724,46 €   -  € 99.861,17 €   -  €   04.12.2018 Genehmigt
2 Perspektive 360 ˚ 598.845,87 €   299.422,94 €   74.855,73 €   -  € -  €  -  € 74.855,73 €   -  € -  € -  €   04.12.2018 Genehmigt
2 GIP extra ERW 421.913,37 €   210.959,69 €   35.567,80 €   13.248,27 €   6.624,13 €   -  € 63.287,91 €   -  € -  € -  €   04.12.2018 Genehmigt
2 Sprache Verbindet 1.974.681,60 €   987.340,80 €   180.254,00 €   61.234,00 €   -  € -  € 241.488,00 €   -  € -  € -  €   19.03.2019 Genehmigt
2 ENDOCARE 577.603,02 €   288.801,82 €   15.711,00 €   -  € -  € -  € 15.711,00 €   -  € -  € -  €  26.09.2019 Genehmigt

Genehmigt 40.277.318,47 €   20.236.443,30 €   3.403.831,06 €   566.799,19 €   229.370,13 €  19.792,34 €   4.304.371,27 €    20.916,54 €   129.549,68 €  -  € 
Budget 20.823.463,47 €  
Restbudget Prio 2 587.020,17 €   

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG
HTSM Druide 4.996.806,50 €   2.484.903,25 €   -  € 91.320,01 €   -  €  195.339,30 €   325.565,50 €   -  € 38.906,19 €   -  € 10.03.2016 Genehmigt
Food Food Protects 10.090.610,34 €   4.992.167,45 €   137.339,45 €   137.339,45 €   137.339,45 €  618.027,55 €   1.030.045,90 €   -  € -  €  -  € 10.03.2016 Genehmigt
HTSM Rocket 9.994.868,76 €   4.997.434,38 €   330.584,84 €   -  € -  €  495.183,02 €   683.034,52 €   341.517,26 €   198.783,91 €  -  € 10.03.2016 Genehmigt
HTSM Spectors 9.884.989,00 €   4.942.494,00 €   241.531,00 €   21.600,00 €   -  €  496.516,00 €   827.527,00 €   -  € 67.436,00 €   -  € 30.06.2016 Genehmigt
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €   4.328.409,00 €   171.662,00 €   -  € -  €  -  € 171.662,00 €   -  € -  €  -  € 30.06.2016 Genehmigt
HTSM DIGIPRO 9.975.980,00 €   4.987.991,00 €   148.231,00 €   107.117,00 €   69.248,00 €   486.897,00 €   811.496,00 €   -  € -  €  -  € 21.12.2016 Genehmigt
HTSM XCT RFID 3.569.936,25 €   1.784.968,63 €   -  € 29.895,66 €   -  €  160.155,31 €   266.925,51 €   -  € 76.874,55 €   -  € 21.12.2016 Genehmigt
EnergieClean Energy 4.855.807,30 €   2.427.903,65 €   109.094,55 €   16.000,00 €   16.580,39 €   212.512,39 €   354.187,32 €   -  € -  €  -  € 21.12.2016 Genehmigt
Log I-AT 8.466.591,84 €   3.784.191,84 €   351.851,81 €   75.396,46 €   -  €  678.569,64 €   837.741,89 €   -  € 25.131,49 €   -  € 21.12.2016 Genehmigt

Genehmigt 70.492.407,99 €   34.730.463,20 €   1.490.294,65 €   478.668,58 €   223.167,84 €  3.343.200,21 €  5.308.185,64 €    341.517,26 €    407.132,14 €  -  € 
Prio Genehmigt Prio 1 Sonstige SektorenKosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL D LA/STG
Sonsti Intern. Netzwerkbüro 213.407,20 €  106.069,14 €   -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 10.03.2016 Genehmigt Beendet / EVN

Agro Beitr. an ERMN Regional Skills Labs -  € 554.510,00 €   -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

EnergieEnerPRO 4.230.005,00 €   2.115.002,50 €   52.667,25 €   52.667,00 €   52.667,00 €   -  € 158.001,25 €   -  € -  €  -  € 20.03.2018 Genehmigt
Beitrag von ermn EnerPRO -  € 704.930,40 €-    -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 20.03.2018 Genehmigt (Über ermn)

AgrofoodBel Air 2.661.690,88 €   1.330.845,44 €   18.071,97 €   35.320,00 €   7.380,00 €   91.157,00 €   151.928,97 €   -  € -  €  -  € 19.06.2018 Genehmigt
SonstigesHeavy Duty 1.994.479,83 €   996.479,83 €   -  € -  € -  €  -  € -  € -  € -  €  -  € 19.06.2018 Genehmigt
HTSM TPRT 1.787.572,61 €   893.814,42 €   -  € -  € -  € -  € -  €  -  € -  € -  €  04.12.2018 Genehmigt
Health Digipee 1.441.067,00 €   720.533,50 €   43.757,30 €   -  € -  € 65.635,95 €   109.393,25 €   -  € -  € -  €  04.12.2018 Genehmigt
LogistikVista Truck Docking 2.148.635,00 €   1.074.318,00 €   190.715,00 €   -  € -  € 190.715,00 €   -  € -  € -  € LA Jan. 2019 Genehmigt
AgrofoodInternet of Agriculture 1.312.712,00 €   606.055,50 €   34.480,10 €   -  € -  € 51.720,15 €   86.200,25 €   -  € -  € -  € 19.03.2019 Genehmigt
HTSM Rocket reloaded 2.546.979,97 €   1.221.313,26 €   50.000,00 €   50.000,00 €   -  € 150.000,00 €   250.000,00 €   -  € ? -  € 19.03.2019 Genehmigt

Genehmigt 18.336.549,49 €   8.914.011,19 €   389.691,62 €   137.987,00 €   60.047,00 €    358.513,10 €    946.238,72 €   -  € -  €  -  € 
Budget 8.924.341,50 €  
Restbudget Prio 1 10.330,31 €   

Prio 1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig

Prio 2 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig
2 Zorg: Korter, sneller, beter 1.162.986,15 €   581.493,08 €   65.765,72 €   -  € -  € -  € 65.765,72 €   -  € -  € -  €
2 Volunteer 2.0 455.000,00 €   227.500,00 €   56.875,00 €   -  € -  € -  € 56.875,00 €   -  € -  € -  €  Reserve

808.993,08 €   
Gesamt Pipeline 1.617.986,15 €   808.993,08 €   
Gesamt Restbudget 597.350,48 €   
Gesamt Genehmigt 129.106.275,95 €  63.880.917,69 €    5.283.817,33 €    1.183.454,77 €   512.584,97 €  3.721.505,65 €  10.558.795,63 €   362.433,80 €    536.681,82 €  -  € 

*Beendet =  Maximaler EU-Beitrag  Aufgrund letzer  Mittelabruf
* Beendet / EVN  = Realisierte Zahlen Aufgrund von Endverwendungsnachweiss

Euregiorat / Euregioraad
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Prio
Strategische 

Initiative
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood

Food-ProTecTs 
Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts.

GIQS e.V.

ERW

9.984.334,89 €  4.992.167,45 €  

Genehmigt durch LA

I HTSM

ROCKET Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €  4.997.434,38 €  

Genehmigt durch LA

I HTSM

Druide 
Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH

ERW

4.969.806,50 €  2.484.903,25 €  

Genehmigt durch LA

I

Internationaal Netwerkbureau

Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek

ERW

234.744,20 €  116.674,20 €  

Genehmigt durch LA

Euregiorat / Euregioraad 
28.11.2019
TOP 6a Anlage 2 / Punt 6a Bijlage 2
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I HTSM

Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln. 

ISIS IC GmbH

ERW

9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses.

Vosloh Kiepe GmbH

ERW

8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

DIGIPRO 

Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV

ERW

9.975.980,00 €           4.987.991 €

Genehmigt durch LA

I HTSM

XTC-ID Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH

ERW

3.569.936,25 €           1.784.968,63 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

Clean Energy Crossings De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-
homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit KMU Clustern rundum die Interessensgebiete 
elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und nachhaltige und 
dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt

ERW

4.855.807,30 €           2.427.903,65 €           

Genehmigt durch LA

I Logistik

I-AT Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's.                       Entwicklung von 
innovatieven technologischen Produkten und Systemen für autonom 
selbstfahrende PKW.

Provincie Gelderland

ERW

8.466.591,84 €           3.784.191,84 €           

Genehmigt durch LA

I AgriFood

Regional Skills Labs
Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

IMBSE (über RPM ERMN)

ermn

2.218.060,00 €           554.510,00 €               

Genehmigt durch LA
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I Energie 

Enerpro 
Innovatieproject met MKB product-clusters rondom duurzame energie.                                                                                   
Innovationsprojekt mit KMU Produkt-Clustern rundum nachhaltige und 
erneuerbare Energie.

Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES)

ERW

4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           

Genehmigt durch LA

I Agrifood

Bel Air Ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem dat de uitstoot van 
entodoxinen aan de bron (pluimveehouderijen) en daarmee 
ademproblemen bij omwonenden reduceert.                              Entwicklung 
neuartiges technologisches System, welches den Ausstoß von 
Endotoxinen an der Quelle (Geflügelhaltungsbetriebe) und damit 
Atemwegserkrankungen reduziert.

GIQS e.V.

ERW

2.661.690,88 €           1.330.845,44 €           

Genehmigt durch LA

I

Heavy Duty

Entwicklung Intelligenter asynchroner Elektromotor
 für die Verwendung in der Hebezeugtechnik, in und auf Schiffen und im 
allgemeinen Maschinenbau.                                              Ontwikkeling van 
een intelligente asynchrone electromotor voor gebruik in tiltechniek in/en 
op schepen en voor de algemene machinebouw.

RF-Frontend ERW

1.994.479,83 €           996.479,83 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM
TPRT Adaptive tyre-Pressure Ontwikkeling van een nieuw systeem voor zelfvulbare (motor-

)fietsbanden.
Hubtech BV

ERW
1.787.572,61 €           893.814,42 €               

Genehmigt durch LA

I LS&Health
Digipee Ontwikkeling van nieuwe systemen voor de zorgsector.      Entwicklung 

neuartige Systeme für Gesundheitsversorgung.
MediPee

ERW
1.441.067,00 €           720.533,50 €               

Genehmigt durch LA

I Logistik

Vision assisted Truck-Docking
Ontwikkeling van nieuwe systemen voor Vision Assisted Truck-Docking. 
Entwicklung neuartige Systeme für Vision Assisted Truck-Docking.

HAN

ERW

2.148.635,00 €           1.074.318,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM
Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.

Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk
Het Internethuis BV

ERW
1.312.712,00 €           606.055,50 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM

Rocket reloaded

Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling                                                                                                           
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

Oost NV

ERW

2.546.979,97 €           1.221.313,26 €           

Genehmigt durch LA

I Agrifood

 Hybride aardappelclusters 
Productinnovatie biologische aardappelteelt (aardappelzaad). 
Produktinnovation ökologischern Kartoffelanbau (Kartoffel Saatgut).

Het Idee BV (Solynta) 1.036.000,00 €           518.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Clecan
Ontwikkeling van nieuwe producten binnen de circulaire ecoinomi.. . 
Entwicklung neuartige Produkte innerhalb der Kreislaufwirtschaft. 

Abarka Packaging Solutions BV

ERW

662.084,93 €               300.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Ls&Health
SecuPrint Ontwikkeling nieuwe gezondheidsproducten. Entwickung   neuer 

Gesundheitsprodukte
Heinrich Heine Universität

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Aktiv aus dem Stimmungstief Bevordering van een actieve levensstijl door innovatieve oplossingen in 
sport, voeding en gezondheidszorg.                 Förderung eines aktiven 
Lebensstils durch innovative Lösungen in Sport, Ernährung und im 
Gesundheidswesen.

Sport & Technology

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
The Next Stage Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 

innovatieve Jungunternehmen.
KplusV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Business Angels ohne Grenze
Pilotproject waarbij Business Angels en jonge ondernemingen separaat en 
gezamenlijk worden voorbeid op grensoverschrijdende financiering door 
Business Angels. Pilotprojekt wobei Business Angels und Jung 
Unternehemen separat undf gemeisam vorbereit werden auf 
Grenzüberschreitende Finanzierung durch Business Angels.

Angels Funding Germany

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I

Talent Pool

Talent-Pool voor TOP-afgestudeerden bemiddelt grensoverschrijdend 
tussen TOP-afgestudeerden en MKB  in het buurland. Doel is de uitstroom 
van TOP-afgestudeerden uit de grensregio te reduceren.                                                                      
Talent-Pool von TOP-Absolventen vermittelt Absolventen 
grenzüberschreitend in KMU im Nachbarland. Ziel ist die  Abwanderung 
von TOP-AbsolventInnen aus der Grenzregion zu reduzieren. 

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Heathy Additives Bevordering van een actieve/gezonde levensstijl door innovatieve 
oplossingen in voeding .                                                                Förderung 
eines aktiven/gesunden Lebensstils durch innovative Lösungen in 
Ernährung.

Radboud UMC

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Tympagel
Ontwikkeling van innovatieve producten  t.b.v. trommelvlies herstel. 
Entwicklung neuartiger Produkte für Trommelfellbesserung.

BioMed Elemets BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Smart Energy Enablers Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 

neuartige Energie-Managementsysteme.
Movements Group BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Neue Sanitation 
Ontwikkeling van nieuwe technieken en processen t.b.v. 
afvalwaterzuivering gecombineerd met experimenten door 
bewoners/gebruikers.                                                                Entwicklung 
neue Techniken und Verfahren von Abwasserreinigung 
kombiniert mit Experimenten  von Bewohnern/Benutzern.

Sweco Nederland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
Nachhaltig Bauen Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 

neuartige Systeme für nachhaltig bauen.
?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Sprachtechnologie
Ontwikkeling van nieuwe spraaktechnologische industrie-systeme. 
Entwicklung von neuartige sprechtechnologische Industrie-Systeme.

Radboud

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Asbest
Ontwikkeling van innovatieve methoden ter reductie van asbest-risico's en 
versnelling van de afbouw van de asbestproblematiek. Entwicklung 
innovativer Methoden zur Reduzierung des Asbestrisikos sowie der 
beschleunigte Abbau der Asbest-problematik.

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Epistop Ontwikkeling van innovatieve bloedingstoppende producten gebaseerd 
op kogelvormige nano-particles van biopolymeren.            Entwicklung 
innovativer Blutstillungs-Produkte basierend auf kugelförmige Nano-
particles von Biopolymere.

BioMed Elemets BV

ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Logistik
Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 

selbstfahrende Kurierroboter.
Teleretail

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 

Front-end 5. Generation Mobil-Funk.
IMST GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik
Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 

Kette Haus zu Haus Personentransport.
Crossing Bridges

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

GAME2GAMES Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, 
Austausch und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des 
Bereiches für interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

IISI
Versterking van de samenwerking tussen en internationalisering van jonge 
kennisintensieve bedrijven van beide zijden van de grens. Stärkung der 
Kooperation zwischen und internationalisierung von  junge 
wissensintensive Unternehmen beider Seiten der  Grenze.

Euregio Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Ecovat
Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen (thermal energy 
storage for residential areas). Entwicklung neuartige Energie-
Managementsysteme (thermal energy storage for residential areas).

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I AgriFood

Nextgarden 
Ontwikkelen van grensoverschrijdende MKB partnerships in de 
levensmiddelenketen (groeten en fruit) op het gebied van marktgestuurde 
produktinnovaties, marketing, verkoop en logistiek.                         
Entwicklung grenzüberschreitender KMU-Partnerschaften in der 
Lebensmittelkette (Gemüse- und Obstanbau) im Bereich marktgesteuerter 
Produktinnovationen, Marketing, Verkauf und Logistik.

Gemeente Lingewaard

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I Energie Waterstof Waterstofnet.eu ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Crossborder Incubator 
Accelerator (CIA)

Internationaliserings- en co-creatie-programma voor jonge internationaal 
georienteerde bedrijven gevestigd in incubator-centra bij en rondom de 
kenniscentra in het grensgebied. Internationalisierungs- und co-
Entwicklungs-Programm für junge international orientierte Unterhemen 
sesshaft in Inkubator-Centern, in und rund um die Institutionen im 
Grenzgebiet.

ERW/Oost NV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Industrial Desgin Samenwerking, netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve 
sector (MKB) ter versterking van de creatieve economie.

Zusammenarbeit, Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des 
Kreativsektors (KMU) zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Oost NV/Artez

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Skeiron Skeiron ontwikkelt  een hoog efficiënte vliegende windturbine. 

Skeiron entwickelt eine hoch-effiziente fliegende Windturbine. 

Qconcepts D&E BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Neuregio 2.0 Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Nanosense 2.0
In dit project worden innovaties ontwikkeld geschikt voor vroegtijdige 
opsporing, preventie en detectie van kankercellen en ziektekiemen.
In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt,  für die 
Früherkennung, Prävention und Erkennung von beispielsweise 
Krebszellen, und Pathogenen.

CBMR Scientific  BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Acces Co-creatie van innovatieve transnationale transport strategien in de 
grensregio.
Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
MKB Digitrans  Nu onderdeel van project Digipro.

Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement
Technologieën voor een duurzaam management van gewas, ziekten en 
plagen, onkruid en water in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 
Produkten für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

BioRaft-ND 

Mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.
Mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere Gewächse. Das 
durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der Lebensmittel- und 
Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Wijnbouw grensregio
Onwikkeling  van (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. 
Entwicklung  eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau.

De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Energie 
Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 
Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH,
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Energie Effizienz E-Bike Systemen  voor betere energie-efficiecy voor E-Bikes. 
Cluster von Technologie-Unternehmen und Systeme für die verbesserte 
Energie-Effizienz bei E-Bikes.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.

Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.
MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business  Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en jonge 

bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s und 
junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Dijk van de toekomst Nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.
Neuer technologischer Systeme zur Bewachung /Monitoring und 
alternativer Nutzung von Deichen.

Universiteit Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology Innovatieve zonnencel-systemen.

CInnovative Solarzellen-Systeme.

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket.
Jetzt Bestandteil Projekt Rocket.

Uni DUE
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Kingdom (Cluster Diamond) Sensor-gebaseerde innovatieve systemen  voor het meten van ‘non-
invasively blood glucose levels’ bij diabetes. Systeme zur Messung von 
‘non-invasively blood glucose levels’ bei Diabetis.

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos
Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 
Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Printerreg
Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.
Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Prio
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

II

Plug-In
Aktiviteitenprogramma gericht op de versterking van het ondernemerschap van jonge 
kunstenaars en curatoren en gericht op het stimuleren van het creatief vermogen van 
ondernemers.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung unternehmerschaftlichen Engagements junger Künstler 
und Kuratoren und dem Ziel der Förderung des Kreativpotenzials von Unternehmer.

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €         389.182,21 €             

Genehmigt durch LA

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €     2.316.664,00 €          

Genehmigt durch LA

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €     2.320.341,02 €          

Genehmigt durch LA

II

Ler(n)ende Euregio doet het! Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €     2.377.193,50 €          

Genehmigt durch LA

II

KRAKE: Krachtige Kernen/ Starke Dörfer 
Bovenregionaal aktiviteitenprogramma stimulering leefbaarheid op het platteland en in 
kleinen kernen. Gebaseerd op 11 deelclusters met elke een eigen thematiek en een eigen 
regionale verankering.

Überregionales Aktivitätenprogramm Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen 
Raum und sog. kleiner Kerne.
Ausgangspunkt sind elf Teilcluster mit jeweils eines eigenen Themas und einer eigenen 
regionalen Verankerung.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €     1.884.850,99 €          

Genehmigt durch LA

II

Grenzen bewegen Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €         394.017,50 €             

Genehmigt durch LA

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €             

Genehmigt durch LA

II

Qualifizierung Waldarbeit 
Stimulering van de mobiliteit van kleine bosbouw dienstverlenendce bedrijven door 
implemenatie van nieuwe bijscholingsstandards.  

Förderung der Mobilität von kleinen forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Implementierung grenzübergreifender Qualifizierungsstandards.

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €         214.749,65 €             

Genehmigt durch LA

II
Ein Blick auf heute und damals / Zicht op 
heden en verleden

Versterking toeristische potentieel grensoverschrijdend natuurgebied Bergherbos en 
Eltenberg door betere kennis van natuur, cultuur, geschiedenis en landschap en door betere  
ontsluiting/infrastructuur. 

Erhöhung des touristischen Potenzials von Bergherbos und Eltenberg durch verbesserte 
Erkenntnis von Natur, Kultur, Geschichte und Landschaft und eine verbesserte 
Erschhliessung/Infrastruktur der Gegend. Gemeente Montferland ERW       2.222.586,00 €            1.111.293,00 € Genehmigt durch LA

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung / Commissie voor grensoverschrijdende Verstandhouding
04.11.2019
TOP 7a Anlage 2 / Punt 7a Bijlage 2
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II Dynamic Borders

Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro. Gemeinde Weeze ERW          726.831,50 €               363.415,75 € Genehmigt durch LA

II Rheijn.Land.Experience

Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen. Coop. Gelders Erfgoed ERW       1.759.354,00 €               879.677,00 € Genehmigt durch LA

II Nachbarsprache / Buurcultuur

Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) 
zwecks Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes. Universiteit Nijmegen ERW       3.419.995,80 €            1.709.997,80 € Genehmigt durch LA

II

In het spoor van de Oranjes
Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland

ERW

184.889,08 €         92.444,54 €                

Genehmigt durch LA

II

Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 
de NL_ grensregio. Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW

ERW

527.795,70 €         263.897,85 €             

Genehmigt durch LA

II

The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk.

ERW

3.545.380,81 €     1.772.690,40 €          

Genehmigt durch LA

II

Het verhaal van Oorlog en vrijheid Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         
Museumsprogramm rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. 
Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum

ERW

1.698.600,25 €     849.300,12 €             

Genehmigt durch LA

II
GIP ERW Extra Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 

Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler
Euregio Rhein_waal

ERW
421.913,37 €         210.959,69 €             

Genehmigt durch LA

II

Perspektive 360˚ (Grenzen Bewegen 2.0) Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus

ERW

598.845,87 €         299.422,94 €             

Genehmigt durch LA

II
Hanzesteden Toeristische route/campagne rondom de Hanzesteden in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um Hansestädte  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW
1.992.394,46 €     994.751,90 €             

Genehmigt durch LA

II
Sprache verbindet / Taal verbindt Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 

grenzüberschreitender Berufsausbildung
ROC Nijmegen

ERW
1.974.681,60 €     987.340,80 €             

Genehmigt durch LA

II
Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 

Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .
Radboud UMC

ERW
577.603,20 €         288.801,82 €             

Genehmigt durch LA

II

Zorg: Korter, sneller, beter Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

1.162.986,15 €     581.493,08 €             

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II
Volunteer 2.0 Proffesionalisierung ehrenamliche Tätigkeiten.                                                                                                   

Proffesionalisering van vrijwilligerswerk
Hochschule Rhein-Waal

ERW
455.000,00 €         227.500,00 €             

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II
Digit., Demografie - Diversität (3DDD) Förderung gesellschaftlicher Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen.                Bevordering 

maatschappelijke participatie van alle maatschappelijke groepen.
Hochschule Rhein-Waal

ERW
263.285,00 €         131.642,00 €             

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

O.K.-Regio(n)                                                                Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen/systemen t.b.v. de versterking van de circulaire 
economie.                                                                                                                                  
Entwickung neuartige Arbeitsweisen/Systeme zur Stärkung der Kreislauf-Wirtschaft.

Cirkelstad U.A.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Matchbox-Pflege Projekt inzake gezondheidszorg (Digitalisering).                                                                Projekt 

im Bereich Gesundheitsversorgung (Digitalisierung) .
KCR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Leonardo Davinci Innovation

Dynamiseringsproject voor jongeren en bedrijven rondom technologie en creativiteit.                                                                                                                            
Dynamisierungsprojekt für Jugendliche und Unternehmen rundum Technologie & Kreativität.

CIVON

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Liberation Trial Bike & Hike Toeristische route/campagne rondom 2de wereldoordlog in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um 2. Weltkrieg  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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II

Öffentliche Parteien in Energiemarkt Erkundungs- und austauschprojekt mit Kommunen und Partners der Energiewirtschaft um 
die Energiewende und den Klimatschutz auch vor ort umzusetzen.                       Studie- en 
uitwisselingsproject van gemeenten en en partners uit de energiesector gericht op 
energietransitie en klimaatbescherming.

Alliander/Prov. Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Wilden Kerle Ontwikkeling van nieuwe praktijk-methoden ter versterking van de sociale-activering en -
participatie van jongeren met problematisch uitdagend gedrag.                 Entwicklung neuer 
Praxis-methoden zur Stärkung der sozialer-Aktivierung und - Partizipation von Jugendlichen 
mit problematisch herausforderndem Verhalten.

Haus Freudenberg GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, 
vrijheid en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Hallo Europa / Blick über die Grenze Programma/campagne rondom de thema's Europa en grensregio.  Programm/Kampagne 

rund um die Themen Europa und Grenzregion.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , Groene groeiKlimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal

De steden Nijmegen, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf willen in gezamenlijkheid werken aan 
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend 
moeten worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet 
en NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 
ebenfalls für PM10) Gemeente Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II City Food Gardens
Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 
Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties. Stichting Landwaard ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.
Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek
Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Jeugdzorg ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.

Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
School IT 2 Vervolgprojekt School IT

Folgeprojekt School-IT
Universität Duisburg-Essen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder 
barrieres (voor gehandicapten)
(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren 
(für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Crossborder Incubator 
Accelerator (CIA)

LWK
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is 
van herhaalde vaccinatie
Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen 
wiederholter Impfungen. 

Innatos Laboraties

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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II

Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.
Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt 
voor de logistieke sector in het grensgebied.
Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Baumschulproduktion LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen 
en –mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

ISOS

Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.
Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Poortpassage NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.
NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt 
sind Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt 
in Arnhem entwickeln.

NS

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.

Katastrophenschutz extrem Wasserstände
Kreis Wesel/Gelderse Cie.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden 
en sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 
Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern. 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Euregioschool
Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

Stand: 16.10.2019 | 10/10



Euregioraad 
28-11-2019 

Punt 6b 
 
INTERREG V A  
 
Nieuwe projectvoorstellen 
 
Het volgende INTERREG V A projectvoorstel is ingediend en kan in de 
besluitvormingsprocedure worden opgenomen:  
 
1. Volunteers 2.0  

Resultaten van het beraad in de Commissies en het Dagelijks Bestuur:  
 
Het projectvoorstel is op 04-11-2019 in de Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding gepresenteerd. 
Het projectvoorstel wordt met aanvullende voorwaarden/vragen onder voorbehoud positief 
geadviseerd: 
 

De practische aspecten dienen in de aanvraag duidelijker worden uitgewerkt: 
- Er dienen kwantitatieve doelen en meetbare indicatoren te worden gedefinieerd.  
- Welke activiteiten worden concreet uitgevoerd?  
- Welke dorpsgemeenschappen en en welke stadsbuurten nehmen deel aan het 

project? 
- De structuur/interactie tussen duitse en nederlandse partners en de 

grensoverschrijdende meerwaarde dienen beter te worden uitgewerkt. 
 
Zowel het verschil als het verbindende met het project Krake dienen duidelijker naar 
voren te komen; het ‘Demografiegutachten des Kreises Kleve’ dient bij het project 
betrokken te worden.   

 
De projectvoorstel is op 07-11-2019 in de Commissie voor Financiën en Projecten 
gepresenteerd. De adviezen sluiten aan bij de Commissies voor Economische 
Aangelegenheden en Grensoverschrijdende Verstandhouding.  
 
Het projectvoorstel is aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur neemt de 
adviezen van beide commissies over.  
 
De adviezen van de Commissies zijn in de betreffende bijgevoegde projectsheet 
opgenomen.  
 
Besluitvoorstel: 
Het project wordt in principe positief beoordeeld. Vanwege de nog noodzakelijke 
concretisering van het project, wordt de definitieve standpuntbepaling aan het Dagelijks 
Bestuur gedelegeerd. 



Euregioraad 
Punt 6b 

28-11-2019 
 
 

INTERREG VA 
 
Volunteers 2.0 (vroeger) Mensen in de Euregio - thuis verbonden 
 
Alleen als gemeenten en vrijwilligers samenwerken, kunnen ze de leefbaarheid van hun 
regio verhogen en kunnen ze eerder onbenut potentieel wellicht gebruiken. Naast 
demografische veranderingen, verandert de maatschappelijke betrokkenheid, vooral onder 
jongere generaties. Voor verenigingen en initiatieven is het steeds moeilijker om leden en 
vooral jonge mensen te vinden. Het bestaande vrijwilligersbestand dreigt op de lange 
termijn te worden "opgebrand" - met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het leven. 
 
In het werk dat tot nu toe met vrijwilligers grensoverschrijdend is gedaan, leidt de 
uitwisseling van ervaringen met verschillende bestuurlijke en culturele systemen tot 
gedifferentieerde benaderingen en oplossingen voor lokale vraagstukken. 
 
Het doel van het project is om de sociale en daarmee ook de toekomstige economische 
levensvatbaarheid van gemeenschappen veilig te stellen door potentiële samenwerking van 
vrijwilligers te optimaliseren en te realiseren. Dit door de ontwikkeling van activiteiten, 
communicatie en de coördinatie en samenwerking tussen vrijwilligers en de gemeenten te 
stimuleren. 
 
Het ontwikkelen van gemeenschaps specifieke oplossingen vanuit een voorheen onbekend 
perspectief kan dorpen en steden beter leefbaar maken en gemeenten efficiënter hieraan 
laten bijdragen. Het ontwikkelen van duurzame netwerken van gemeenten en 
burgerinitiatieven is gemakkelijker als de uitwisseling van kennis en praktijk vanaf het begin 
zo snel mogelijk met alle betrokkenen constructief wordt opgezet. 
 
De grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende 
gemeenschappen en de gemeente, alsmede de communicatiemiddelen, veroorzaken een 
blijvende afname van het barrière-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken de 
overdracht van de resultaten van het project toegankelijk voor andere gemeenschappen in 
steden, dorpen en gemeenten en voor de Euregio en daarbuiten. 
 
Leadpartner Hochschule Rhein-Waal 
Projectpartner Stadt Kalkar 

Gemeinde Weeze 
Stadt Geldern 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Stadt Duisburg 
Gemeente Nijmegen 
Gemeente Overbetuwe 
Gemeente Horst aan de Maas 

Projectvolume 527.000 € 
Regionaal   
Bovenregionaal  

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 



Euregioraad 
Punt 6b 

28-11-2019 
 
 
Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 

redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de 
provincie Gelderland. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

 

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

Het projectvoorstel wordt met aanvullende voorwaarden/vragen onder voorbehoud positief 
geadviseerd: 

De practische aspecten dieenn in de aanvraag duidelijker worden uitgewerkt: 
- Er dienen kwantitatieve doelen en meetbare indicatoren te worden gedefinieerd.  
- Welke activiteiten worden concreet uitgevoerd?  
- Welke dorpsgemeenschappen en en welke stadsbuurten nehmen deel aan het project? 
- De structuur/interactie tussen duitse en nederlandse partners en de grensoverschrijdende 

meerwaarde dienen beter te worden uitgewerkt. 
Zowel het verschil als het verbindende met het project Krake dienen duidelijker naar 
voren te komen; het ‘Demografiegutachten des Kreis Kleves’ dient bij het project 
betrokken te worden.   

 
Besluitvoorstel: 
Het project wordt in principe positief beoordeeld. Vanwege de nog noodzakelijke 
concretisering van het project, wordt de definitieve standpuntbepaling aan het Dagelijks 
Bestuur gedelegeerd. 
 
 
 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Volunteers 2.0

Volledige projectaanduiding: Volunteers 2.0

Geplande begindatum: 01-01-2020
Geplande einddatum: 30-06-2021

Stand van zaken per: 18-10-2019

Lead partner

Naam organisatie: Hochschule Rhein-Waal
Adres, plaats: Marie-Curie-Straße 1 47533, Kleve Duitsland (Kleve)
Contactpersoon: Prof. Dr.  Klaus  Hegemann
Telefoonnummer: 0049-2842-90825-385

Naam: Hochschule Rhein-Waal
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Stadt Geldern
Plaats: Geldern (Kleve)

Naam: Stadt Kalkar
Plaats: Kalkar (Kleve)

Naam: Gemeinde Weeze
Plaats: Weeze (Kleve)

Naam: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Gemeente Nijmegen
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Gemeente Overbetuwe
Plaats: Elst (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Gemeente Horst aan de Maas
Plaats: Horst aan de Maas (Noord-Limburg)

Overige projectpartners
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Samenvatting project

Alleen als gemeenten en vrijwilligers samenwerken, kunnen ze de leefbaarheid van hun regio verhogen en kunnen 
ze eerder onbenut potentieel wellicht gebruiken. Naast demografische veranderingen, verandert de 
maatschappelijke betrokkenheid, vooral onder jongere generaties. Voor verenigingen en initiatieven is het steeds 
moeilijker om leden en vooral jonge mensen te vinden. Het bestaande vrijwilligersbestand dreigt op de lange termijn 
te worden "opgebrand" - met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het leven.

In het werk dat tot nu toe met vrijwilligers grensoverschrijdend is gedaan, leidt de uitwisseling van ervaringen met 
verschillende bestuurlijke en culturele systemen tot gedifferentieerde benaderingen en oplossingen voor lokale 
vraagstukken.

Het doel van het project is om de sociale en daarmee ook de toekomstige economische levensvatbaarheid van 
gemeenschappen veilig te stellen door potentiële samenwerking van vrijwilligers te optimaliseren en te realiseren. 
Dit door de ontwikkeling van activiteiten, communicatie en de coördinatie en samenwerking tussen vrijwilligers en 
de gemeenten te stimuleren.

Het ontwikkelen van gemeenschaps specifieke oplossingen vanuit een voorheen onbekend perspectief kan dorpen 
en steden beter leefbaar maken en gemeenten efficiënter hieraan laten bijdragen. Het ontwikkelen van duurzame 
netwerken van gemeenten en burgerinitiatieven is gemakkelijker als de uitwisseling van kennis en praktijk vanaf het 
begin zo snel mogelijk met alle betrokkenen  constructief wordt opgezet.

De grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende gemeenschappen en de gemeente, 
alsmede de communicatiemiddelen, veroorzaken een blijvende afname van het barrière-effect van de grens. 
Tweetalige handboeken maken de overdracht van de resultaten van het project toegankelijk voor andere 
gemeenschappen in steden, dorpen en gemeenten en voor de Euregio en daarbuiten.

Projectvoorbereiding

Concrete maatregelen en activiteiten
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 4.000,00

- Presentatie van het project bij ERW
- Werkafspraken met programmamanager Interreg V ERW
- Presentatie van het project op de burgemeestersconferentie van Nordkreis Kleve
- Consortiumopbouw Projectpartners
- Werven van geïnteresseerde initiatieven, buurten en gemeenten NL en DE
- Structuur van de projectstructuur en werkpakketten
- Creëer een projectconcept en een indicatief kostenplan
- Opstellen van projectvoorstel

Milestone:
Oktober 2019: Projectconcept indienen in InterDB

November 2019: Toezegging cofinanciering HSRW und HAN

Dezember 2019: Consortium opbouwen met 6 Projectpartners
1. Hogeschool Rhein-Waal (HSRW)
2. Hogeschool van Arnhem und Nijmwegen (HAN)
3. Maatschappelijk betrokken bewonersgroepen NL
4. Maatschappelijk betrokken bewonersgroepen D 
5. Gemeenschappen en gemeenten NL
6. Gemeenschappen en gemeenten D

Open: Goedkeuring projectaanvraag

Projectmanagement

Geschatte totale kosten (indicatief): € 20.000,00

Projectbeheer, Inhoudelijke projectleiding, projectcoördinatie

- Operationele planning en controle van het totale project om de materiële, deadline- en kostendoelen te 
realiseren in de context van projectimplementatie.
- Projectvoortgangscontrole inclusief monitoring van vastgestelde mijlpalen.
- Coördinatie en ontwikkeling van de taken en werkprocessen in het project volgens de implementatie van de 
individuele werkpakketten en hun resultaten.
- Implementatie van de geplande werkpakketten binnen het project. 
- Het project begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor het oplossen van de huidige en 
toekomstige problemen van de gemeenschappen die betrokken zijn bij nauwe samenwerking tussen de 
vrijwilligers en de deelnemende hogescholen
- Vertegenwoordiging van het project op vergaderingen en in workshops
- Controle van de uitwisseling van resultaten van de werkpakketten tussen de projectpartners en 
stakeholders.
- Communicatie van de initiatieven naar buiten beheren om de overdraagbaarheid van de oplossingen voor 
de hele regio te garanderen.

Milestone:

Juni 2021: Realisatie van alle vastgestelde mijlpalen van alle werkpakketten, evenals implementatie van het 
volledige project binnen de vastgestelde projectduur en het projectbudget.

Wijk- en gemeenschapsontwikkelingsprocessen
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 175.000,00

Ongeveer zes tot twaalf deelnemende gemeenschappen, de helft NL en de helft DE.

De huidige behoeften en vraagstukken van de initiatieven in de gemeenschappen staan op de voorgrond. Op 
een participatieve manier worden deze uitgewerkt en samen worden oplossingen op maat uitgevoerd. 
Voortbouwend op bestaande vrijwilligersinitiatieven zullen al aanwezige en nieuw te ontwikkelen competenties 
worden versterkt. Dit door op maat gemaakte en (waarschijnlijk) voor elke gemeenschap anders zijnde stappen 
van het organisatieproces te doorlopen:
- Voorbereiding
- Implementatie en
- Beheer van activiteiten en oplossingen.

Concreet wordt de leefbaarheid en duurzaamheid van gemeenschappen van dorpen en steden versterkt door:
1. Leefbaarheid is o.a. afhankelijk van de mogelijkheid om als inwoners elkaar fysiek te ontmoeten. Hiermee 
wordt sociale interactie, ontmoeting en communicatie gestimuleerd. Bijvoorbeeld op een ‘marktplaats’. 
2. Duurzaamheid is gedefinieerd als de optimale coördinatie en samenwerking tussen vrijwilligers en 
medewerkers van de gemeente om zo sterkere maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Een voorbeeld is 
het Nederlandse model van de "dorpsondersteuner".

Verschillende processen van initiatieven van gemeenschapsontwikkeling en inwonerbetrokkenheid worden 
verder onderzocht om de overdraagbaarheid van geïmplementeerde activiteiten en projecten mogelijk te 
maken. 

Milestone 1 (30.06.2020): Afgeronde behoefteninventarisatie per gemeenschap

Milestone 2 (31.12.2020): Overzicht van activiteiten 

Milestone 3 (30.06.2021): ïnitiëren van activiteiten en het maken van een duurzaamheidsplan voor de sociale 
toekomst van gemeenschap

Euregionaal netwerken en identiteit
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 133.000,00

Een centraal onderdeel van het project is de grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen tussen de 
betrokken projectpartners, maar vooral de gemeenschappen en steden en gemeenten. Hierbij gaan we samen 
op een methodologisch verantwoorde manier uitdagingen aan en ontdekken we wat werkt en reflecteren 
daarbij op de eigen positie, houding, waarden en normen. En er wordt hiermee een euregionaal en 
grensoverschrijdende netwerk gecreëerd.

De innovatieve samenwerking tussen de gemeenten en hun gemeenschappen, ondersteund door 
promotieactiviteiten, helpen om de gemeenschappen te versterken en daarmee het imago van de Euregio als 
een moderne en aantrekkelijke locatie te positioneren.

Al met al leiden de activiteiten tot een blijvende afname van het barrière-effect van de grens. Tweetalige 
handboeken maken de toepassing en overdracht van de resultaten van het project mogelijk naar andere 
geïnteresseerde steden en gemeenten in de regio en daarbuiten. 

Milestone 1: 30.06.2020
- Een DE-NL startconferentie met de deelnemende partners, steden, gemeenten en gemeenschappen.

Milestone 2: 30.06.2021
- Een DE NL eindconferentie met de deelnemende partners, steden, gemeenten en gemeenschappen. 
- Een tweetalig handboek, waarin de resultaten van de werkpakketten overdraagbaar, toepasbaar en 
toekomstgericht zijn gemaakt voor andere geintereseerde steden en gemeenschappen.

Vrijwilligers in gemeenschappen

Geschatte totale kosten (indicatief): € 0,00

- Contactpersonen vormen de brug tussen de groepen vrijwilligers en de gemeente, de betrokken 
projectpartners. Dezen leren ook van elkaar in uitwisseling over de grens heen.
- Indien nodig, gestructureerde ondersteuning en advies voor andere vrijwilligers voor de uitvoering van 
projecten in de gemeenschappen.
- Deelname aan de netwerkbijeenkomsten 

Milestone 1: : Ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

Milestone 2: Deelname aan alle netwerkbijeenkomsten en/of kennisuitwisseling

Milestone 3: Geïmplementeerde activiteiten en duurzaamheidsplan voor de gemeenschappen

First Level Control
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 2.100,00

Eerstelijnscontrole van de uitbetalingen conform verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 125, lid 4, door de First 
Level Control-instantie. Uitbetalingsaanvragen worden gedurende de projectduur minimaal twee keer per jaar 
door de HSRW als leadpartner aangeleverd, volgens een in de beschikking vastgelegd schema. De 
uitbetalingsaanvragen worden elektronisch ingediend d.m.v. het monitoringsysteem. De FLC-instantie draagt 
zorg voor de eerstelijnscontrole binnen dertig werkdagen na het ontvangen van de benodigde, volledige 
informatie aangeleverd door de HSRW. De FLC-instantie beschikt over een team van controleurs, handelt 
volgens de algemeen geldende kwaliteitsstandaard voor onafhankelijke controle-instanties en wordt belast met 
de administratieve, financiële en inhoudelijke controles van alle uitgaven. Deze controles worden 
onderscheiden in controles per uitbetalingsaanvraag, controles ter plaatse (1x tijdens projectlooptijd) en 
eindcontroles. De controle ter plaatse en de eindcontrole zullen plaatsvinden bij de HSRW als lead partner. 
Indien noodzakelijk kann de controle zich ook uitbreiden naar de locatie van andere projectpartners. De 
voortgang van de controlewerkzaamheden wordt regelmatig in een FLC-platform onder coördinatie van het 
Gemeenschappelijk Secretariaat besproken. Daarbij worden interpretaties afgestemd en worden concrete 
oplossingen gezocht voor problemen die zich stellen. Vraagstellingen worden centraal opgeslagen en de 
antwoorden worden na afstemming met de betrokken instanties met behulp van een elektronisch systeem aan 
alle FLC-medewerkers ter beschikking gesteld. 

Milestone:
Mindestens 3x FLC-controle van halfjaarlijkse uitbetalingsaanvragen
1x FLC-controle eind-uitbetalingsaanvraag

Samenwerken in de gemeente
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Geschatte totale kosten (indicatief):€ 175.000,00

Ongeveer zes tot twaalf deelnemende gemeenschappen, de helft NL en de helft DE

NL: Overbetuwe, Nijmegen, N.N.
DE: Weeze, Kalkar, Goch, Geldern, Duisburg,  N.N.

De behoeften van de gemeenten en steden met betrekking tot hun toekomstige leefbaarheid en het omgaan 
met alle vormen van inwoners betrokkenheid (inwonerparticipatie) staan op de voorgrond en worden 
uitgewerkt en uitgevoerd door middel van op maat gemaakte, individuele participatieve oplossingen. 

Om als gemeente leefbaar te blijven op alle vlakken, ook gezien de demografische veranderingen, zijn 
gemeenten en steden steeds meer afhankelijk geworden van de betrokkenheid van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 
daarbij soms afhankelijk van gemeenten voor ondersteuning, wettelijke regelgeving en faciliteiten. Deze relatie 
kan worden versterkt en efficiënter worden gemaakt door wederzijdse (kennis)-uitwisseling.

Centraal staan vragen zoals:
- Wat kan vrijwilligerswerk laagdrempelig, duurzaam en systematisch maken?
- Hoe kan een waarderende benadering voor het werk de inzet van vrijwilligers vergroten? 
- Wat moeten gemeenten overwegen, zodat de uitvoering van (vrijwilligers)projecten en initiatieven in de 
gemeenschappen optimaal werkt? 

Door hiermee aan de slag te gaan, kan de gemeente zo effectief mogelijk en aansluitend bij de mogelijkheden en 
behoeften van de vrijwilligers, haar werkzaamheden doen.   

Milestone 1 (31.09.2020): Voltooid behoeftenonderzoek, inventarisatie en doelstellingen met de gemeente

Milestone 2 (31.03.2021): uitwisseling met vrijwilligers

Milestone 3 (30.06.2021): Succesfactoren voor samenwerking tussen vrijwilligers en gemeenten

Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

De doelgroepen van dit project komen overeen met het onderscheid in de werkpakketten en dienovereenkomstig 
kunnen worden beschreven op drie niveaus.

Op het niveau van de gemeenschappen worden bewoners ondersteund door samen te werken aan 
‚paradepaardjes van projecten‘. Dit zijn projecten waarbij aandacht is voor communicatie, coördinatie en 
samenwerking tussen vrijwilligers en de gemeenschap als geheel. In deze projecten worden de kwaliteit van leven, 
vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de plaats versterkt.

Op het niveau van gemeenten wordt samengewerkt aan het versterken van de communicatie structuren en de 
kennisuitwisseling. Waardoor zo concreet mogelijk van elkaar geleerd kan worden en waar door er uitwisseling 
tussen vrijwilligers en gemeenten ontstaat. 

Op het niveau van de Euregio worden uitgebreid de ervaringen en resultaten van de verschillende lokale projecten 
systematisch uitgewisseld. Dit om op Euregionaal niveau van elkaar te leren en om een positieve perceptie van de 
Euregio te stimuleren.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Met het oog op actuele uitdagingen zoals demografische veranderingen en fundamentele veranderingen in de 
samenleving, komt het belang van maatschappelijke vrijwillige betrokkenheid (zoals vrijwilligers) steeds meer naar 
voren in de grensregio's. Enerzijds draagt vrijwilligerswerk in belangrijke mate bij aan sociale cohesie in 
gemeenschappen. Anderzijds levert het werk van inwoners (vrijwilligers) een belangrijke bijdrage aan het werk van 
de gemeenten (zoals het leefbaar houden van gemeenschappen, op allerlei gebieden).

Vanuit het verleden en ook vandaag de dag levert vrijwilligerswerk een beslissende bijdrage aan de leefbaarheid, 
aantrekkelijkheid en dus duurzaamheid van de eigen leefomgeving en is daarmee een belangrijke factor in het 
leefbaar houden van gezonde, goed functionerende gemeenschappen.

Hoewel veel gemeenschappen in het grensgebied voor dezelfde uitdagingen staan, is regionaal netwerken en 
wederzijdse ondersteuning in de vaak overlappende kwesties nog afwezig. Gerichte verbeteringen in de onderlinge 
communicatie tussen bewoners en de gemeenten kan ook bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking en 
uitwisseling.

Het huidige project maakt het mogelijk het potentieel van vrijwilligers optimaal te activeren en te gebruiken. Onder 
andere door de betrokken vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om te netwerken. Hierdoor kan uitwisseling 
ontstaan en kunnen huidige uitdagingen voor het regio in gezamenlijkheid systematisch worden aangepakt. 

De ervaring leert dat mensen graag vrijwilligerswerk doen, maar dat de mogelijkheden soms onbekend zijn en 
kennis hiervan ontbreekt. Dit project richt zich ook op communicatie en informatie uitwisseling tussen gemeenten 
en gemeenschappen. Door dit op een meer gestructureerde en transparante manier te benaderen kunnen 
mogelijkheden gecreëerd worden waardoor de potentiele vrijwilligers kunnen worden benaderd. 

Voor dit doel is er een directe relatie met de contactpersonen in de gemeenschappen, aan beide zijden van de 
grens. Bovendien schept het een basis om de (kennis)uitwisseling, de netwerken en de samenwerking van inwoners 
van verschillende organisaties, initiatieven en projecten met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaat 
uitwisseling.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

De optimalisering en realisatie van potentiële samenwerking wordt bevorderd, zowel op door de inwoners en de 
gemeenten en andere stakeholders, als door de samenwerking en uitwisseling tussen alle Duitse en Nederlandse 
deelnemers in het project. Onderzoeksinstituten, gemeenten en vrijwilligers brengen gezamenlijk verschillende 
perspectieven bij elkaar en bieden zo een holistisch beeld van de huidige uitdagingen van de grensregio.

De deelnemende gemeenschappen profiteren van ondersteuning bij de lokale projecten. Projecten die bijdragen 
aan de leefbaarheid van de gemeenschap, door bijvoorbeeld activiteiten die de aantrekkelijkheid van de wijk of het 
dorp als woon- en leefruimte kunnen vergroten. De gemeenten kunnen een efficiëntiewinst realiseren door slim te 
netwerken en informatie en kennis met de inwoners en andere gemeenten uit te wisselen. De toegevoegde waarde 
voor de regio zijn de projecten in de gemeenschappen die een positief effect hebben op het imago van de regio en 
deze in zijn geheel aantrekkelijker maken.

De levendige samenwerking van de gemeenschappen in de grensregio maakt een uitwisseling van ideeën en 
ervaringen mogelijk tijdens het project. Op de lange termijn bevordert het ontwikkelde netwerk wederzijdse 
ondersteuning evenals duurzaam verbeterde communicatie, waardoor de regio als geheel (grensoverschrijdend) 
samen kan groeien.

Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De verschillende ontwikkelingen rondom vrijwilligerswerk in het (grens)gebied worden, naast factoren zoals 

demografische veranderingen, ook veroorzaakt door culturele en politieke verschillen tussen Duitsland en 

Nederland.

Naast het verbeteren van de samenwerking, communicatie en informatie uitwisseling in gemeenschappen, is het 

project gericht op Duits-Nederlandse uitwisseling en grensoverschrijdende netwerkontwikkeling tussen de partners 

die bij het project zijn betrokken.

Ervaringen uit eerdere projecten hebben aangetoond dat het delen van vergelijkbare uitdagingen in verschillende 

contexten een proces van wederzijds begrip en acceptatie in gang zet. Het leren van en met elkaar heeft als resultaat 

dat verschillende nieuwe benaderingen geïntegreerd worden en dat meerdere perspectieven worden toegevoegd 

aan de eigen innovatieve oplossingen.

Kortom, een grensoverschrijdende analyse van hoe inwoners en hoe gemeenten samenwerken voor lokale en 

regionale ontwikkeling, (in de Duitse tekst worden hiervoor de termen bottom-up en top-down gebruikt), zal een 

duurzame bijdrage leveren aan het verminderen van de grensbarrière (prioriteit 2). Bovendien kunnen bijkomende 

effecten bijdragen aan Prioriteit 1, waardoor de deelnemende gemeenschappen aantrekkelijker worden en de 

economische samenwerking toeneemt.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De huidige uitdagingen voor het duurzaam inzetten van vrijwilligers en de consequenties van noodzakelijke 
besparingen door gemeenten zijn aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens aan de orde. Verschillende 
culturele en politieke systemen resulteren in verschillende benaderingen en oplossingen.

Als de deelnemende projectpartners, dorpen, steden en gemeenten grensoverschrijdende informatie uitwisselen 
over de activiteiten en succesfactoren, kunnen ze hun eigen aanpak aanvullen met een nieuw perspectief en nieuwe 
impulsen krijgen voor hun eigen ontwikkeling. Zo kunnen ze een "stimulans" krijgen voor nieuwe ideeën / projecten 
om het algemeen welzijn te bevorderen en zo "de pijler van de democratie te ondersteunen".

Een uitwisseling op nationaal niveau, zou nog steeds waardevol zijn, maar zou niet dezelfde toegevoegde waarde 
bieden als een grensoverschrijdende uitwisseling van ideeën.

Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Alle initiatieven en activiteiten in dit project zijn duurzaam ontworpen, waardoor er veel aandacht is voor hoe het 

door moet gaan na het einde van dit project. De projecten in de gemeenschappen zijn bijvoorbeeld niet financieel 

afhankelijk van dit project en hebben eigen juridische vormen als verenigingen en coöperaties. In de gemeentelijke 

organisaties wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze projecten efficiënt bijdragen en dus ook in de toekomst relevant 

zijn.

Er zullen tweetalige handboeken gemaakt worden met daarin de toepassing en overdracht van projectresultaten 

voor andere geïnteresseerde dorpen, steden en gemeenten in de Euregio en daarbuiten.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  441.815,85

€  85.184,15

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  527.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  131.750,00 25,00 %

Gemeente Horst aan de Maas €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Gemeente Overbetuwe €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Gemeente Nijmegen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen €  50.579,50Öffentlich / Publiek 9,60 %

Gemeinde Weeze €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Kalkar €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Geldern €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hochschule Rhein-Waal €  81.170,50Öffentlich / Publiek 15,40 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  395.250,00 75,00 %

EFRE / EFRO €  263.500,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  65.875,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  65.875,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

€  527.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Euregioraad 
28-11-2019 

Punt 7 
 

 

Presentatie People to people project „Terug naar school “ 

Het bovengenoemde project heeft zich beziggehouden met het thema schoolverzuim en 
spijbelaars. In eerste instantie ging het daarom, de omvang van schoolverzuim beter in 
kaart brengen als opmaat voor het uiteindelijke doel om effectieve interventies te 
ontwikkelen om schooluitval terug te dringen. De sociale en economische implicaties van 
schoolverzuim werden bepaald door de doelgerichte vergelijking tussen de Duitse en 
Nederlandse grensregio’s. In het bijzonder werd onderzocht in welke mate psychische 
stoornissen verband houden met schoolverzuim in beide landen. Uiteindelijk kan de 
vergelijking worden gebruikt om strategieën te ontwikkelen die schoolverzuim, 
vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid kunnen verminderen. De economische 
en sociale positieve effecten van een effectieve aanpak van schoolverzuim zijn in 
potentie groot. Zo zal preventie van voortijdige schoolverlating betere kansen op de 
arbeidsmarkt bieden. 
 

Het project is inmiddels succesvol afgerond. Tijdens de euregioraad worden de resultaten 
gepresenteerd.  

Projectpartners zijn Stichting Karakter uit Nijmegen, LVR Viersen, LVR Essen en GGNet uit 
Zevenaar. 

Besluitvoorstel: 
Ter kennisname 

 



Euregioraad 
28-11-2019 

Punt 8 
 
 
Begroting 2020 
 
 
De begroting 2020 is opgesteld met inachtneming van de begrotingsprincipes volgens het 
NKF. Rekening houdend met alle kosten en opbrengsten is er een positief bedrijfsresultaat 
voorzien van € 8.724,00. 
 
In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten 
kosten en opbrengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke 
waarden uit het boekjaar 2018 te extrapoleren.  
 
Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te verwachten 
prijsstijgingen voortgezet. Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende 
waarden van de planningsjaren op de afzonderlijke rekeningen omgeslagen. 
 
De huidige bekende gegevens voor de INTERREG V-subsidieperiode zijn onder de 
productgebieden 01 intern beheer op productbeheer P018 INTERREG V A begroot. Het 
programma loopt tot 31.12.2022. De condities voor het vervolg programma INTERREG VI 
zijn nog zodanig onbekend, dat zij niet voor de begroting voor het jaar 2023 benut kunnen 
worden. 
 
Het arbeidsprogramma EURES wordt sinds 2016 onder het beheer van Bundesagentur für 
Arbeit doorgevoerd. De Euregio Rijn-Waal is vooralsnog tot het jaar 2021 partner in dit 
programma. Hoe het erna verder gaat is tot nu toe onbekend. 
Voor de Interreg V C projecten Interreg Europe KissMe, BRESE,en EU Cycle werd de 
financiële raming in de begroting opgenomen. 
 
In de begroting van de Euregio Rijn-Waal zelf zijn voor de jaren 2019 en 2020 middelen voor 
het project 75 jaren vrijheid en voor de Jaren 2020 tot 2023 middelen voor de 
Scholierenwedstrijd opgenomen 
 
De Begroting 2020 werd op 7 november 2019 in de Commissie voor Financiën en Projecten 
en op 8 november 2019 in het Dagelijks Bestuur besproken en met een positief advies aan 
de Euregioraad voorgelegd. 
 
Bij de bijgevoegde begroting zijn slechts de totale winst- en verliesrekening en de 
liquiditeitsrekening gevoegd. De complete begroting 2020 vindt u op de website 
www.euregio.org organisatie organisatiestructuur  financiën van de Euregio Rijn-Waal 
en kan daar worden gedownload.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Instemming met de Begroting 2020. 
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Begroting 
van de Euregio Rijn-Waal 

voor het boekjaar 2020 
 
Op grond van §§ 78 e.v. van de Gemeindeordnung voor het Land Nordrhein-Westfalen in de versie van 
de bekendmaking van 14 juli 1994 (GV NW 1994 p. 666), gewijzigd door de wet van 11 april 2019 
(GV.NRW .p.202) en de statuten van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 november 1993, 
laatstelijk gewijzigd op 6. Juni 2019, heeft de Raad van de Euregio Rijn-Waal op 28 november 2019 de 
hiernavolgende begroting aangenomen: 

§ 1 
 

De begroting (Haushaltsplan) voor het boekjaar 2020, die de voor de vervulling van de taken van de 
Euregio Rijn-Waal vermoedelijke opbrengsten en ontstane kosten, alsmede de inkomende stortingen 
en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten bevat, wordt 
 
in het resultatenplan (Ergebnisplan) met 
 
 totaalbedrag van opbrengsten op      3.366.153,00 € 
 totaalbedrag van kosten op       3.357.429,00 € 
 
in het financieel plan (Finanzplan) met 
 
 totaalbedrag van stortingen uit lopende administratieve activiteit op  3.273.273,00 € 
 totaalbedrag van uitbetalingen uit lopende administratieve activiteit op 3.196.746,00 € 
 
totaalbedrag van stortingen uit de investeringsactiviteit en de  
financieringsactiviteit op            00,00 € 
 
totaalbedrag van uitbetalingen uit de investeringsactiviteit en de 
financieringsactiviteit op                 00,00 € 
 
vastgesteld. 
 

§ 2 
Kredieten voor investeringen worden niet begroot. 
 

§ 3 
Vastleggingskredieten worden niet begroot. 

 
§ 4 

De vermindering van de vereffeningsreserve ter vereffening van het resultatenplan wordt op 0,00 EUR 
vastgesteld. 

 
§ 5 

Op kredieten ter verzekering van de liquiditeit wordt geen aanspraak gemaakt. 
 

§ 6 
 
De bijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig §19 GKG en § 13 (1) van de statuten van het 
openbaar lichaam op € 489.025,00 vastgesteld. 
  
 
Kleve, 28 november 2019 
Voor de Euregioraad 
 
 
 
 U. Francken       J.P.M. Kamps 
 Voorzitter Euregioraad       Secretaris 
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Voorverslag 
 

bij de begroting 2020 
van de 

Euregio Rijn-Waal 
 
 

De begroting 2020 is opgesteld met inachtneming van de regelingsvoorstellen voor het lopende 
financieel beheer van de gemeenten in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo 
NRW).  

 
1. Algemeen 

 
Inhoud van het voorverslag 

 
In het voorverslag wordt een overzicht gegeven van de stand en de ontwikkeling van het begro-
tingsbeheer. De in de begroting gestelde randvoorwaarden worden in geconcentreerde vorm toe-
gelicht. Bovendien geeft het voorverslag een vooruitblik, vooral op wezenlijke veranderingen in de 
randvoorwaarden van de planning en op de ontwikkeling van belangrijke onderdelen van de plan-
ning. Het voorverslag heeft betrekking op de totale planningsperiode en bevat ook toelichtingen 
over afzonderlijke winst- en verliesposten en financiële posten van de begroting. 

 
 

De begroting is opgesteld met de planningssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“.  
 

Bestanddelen van de begroting 
De begroting van de Euregio Rijn-Waal bestaat overeenkomstig § lid 1 KomHVO NRW uit: 
• het resultatenplan (Ergebnisplan), 

 
• het financieel plan (Finanzplan), 

 

• de productgerichte deelplannen bestaande uit 
 

• de deelresultatenplannen 
 

• de financiële deelplannen 
 

Het resultatenplan bevat alle kosten (middelenverbruik) en opbrengsten (middelenomvang). Aan 
de hand van te vormen totalen moet worden aangetoond of de opbrengsten de kosten dekken, dan 
wel of er eventueel een tekort ontstaat. De geraamde bedragen vormen een totale volmacht voor 
kosten en opbrengsten van het boekjaar. 

 
Het financieel plan bevat een overzicht van alle stortingen en uitbetalingen. Het plan dient om de 
liquiditeitstoestand weer te geven en te plannen. De verandering van het middelenbestand ten op-
zichte van het bestand bij aanvang wordt aan het einde van de planningsperiode in de cijfers opge-
nomen. Daarmee vormt het financieel plan de basis voor de ontwikkeling van financieringstech-
nieken.  

 
  



22.10.2019 
Version: 116 
Seite 5 

De totaalplannen (totaal resultatenplan / totaal financieel plan) vormen een samenvatting van de bijbe-
horende deelplannen.  
De deelplannen worden op het niveau van de productgebieden gehanteerd. Het totaal van alle deel-
plannen komt overeen met de waarden van het totaalplan. 
Productgerichte indeling van de deelplannen 
De deelplannen worden ingedeeld in de volgende productgebieden: 
 

- 01 Intern beheer 
 

- 16 Algemeen financieel beheer 
 

- 90 Extern/doorlopend 
 
De inhoudelijke betekenis van de afzonderlijke productgebieden blijkt uit het productplan, dat in de bij-
lage wordt opgevoerd.  
 
Bijlagen bij de begroting 
 
Bij de begroting is overeenkomstig § 1, lid 2 KomHVO NRW bijgevoegd: 
 

- het voorverslag (Vorbericht), 
 

- het formatieplaatsenplan (Stellenplan), 
 

- de balans van twee jaar geleden, 
 

- een overzicht van de vermoedelijke stand van de verplichtingen aan het begin van het boek-
jaar, 
 

- ontwikkeling van het eigen vermogen 
 

Een overzicht van de vastleggingskredieten is niet nodig, omdat vastleggingskredieten volgens de be-
groting (Haushaltssatzung,) niet zijn voorzien.  
 
Toelichting bij het resultatenplan en financieel plan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 
2020 
 
In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten kosten en op-
brengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke waarden uit het boekjaar 
2018 te extrapoleren. Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te ver-
wachten prijsstijgingen voortgezet. Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende waar-
den van de planningsjaren op de afzonderlijke rekeningen omgeslagen. 
De huidige bekende gegevens voor de Interreg V-subsidieperiode zijn onder de productgebieden 01 
intern beheer op productbeheer P018 Interreg V A begroot. Voor de Interreg EUROPE projecten “Kiss 
ME”, “BRESE”en “EU Cycle”  werden de geraamde financiële middelen onder de rubriek Interreg Eu-
rope begroot. 
Financiële middelen voor het arbeidsprogramma EURES worden als programmapartner in het pro-
gramma verder ter beschikking gesteld en overeenkomstig begroot.  
Financiële middelen voor een scholierenproject en 75 jaar Vrijheid zijn eveneens onder productgebied 
01 begroot.  

 
Toelichting bij het resultatenplan 
 
Het resultatenplan voorziet voor 2020  
 

- een resultaat uit lopende administratieve activiteit van 13.182,00 € 
- een gewoon bedrijfsresultaat van 8.724,00 € 
- en een jaarresultaat van  8.724,00 € 
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Opbrengsten 
 

Subsidies en algemene omslagen 
Van de leden worden jaarlijks financiële bijdragen geheven. De hoogte van de ledenbijdragen 
richt zich naar het aantal inwoners. De ledenbijdragen bedragen voor 2020 € 489.025,00. De 
Kamer van Koophandel heeft haar lidmaatschap van de Euregio Rijn-Waal per 31.12.2018 op-
gezegd. De Gemeente Apeldoorn is per 06-06-2019 als nieuw lid van de Euregio Rijn-Waal toe-
getreden. 
 
Ook worden hier de subsidiemiddelen voor de in het kader van de INTERREG V-projecten, In-
terreg EUROPE projecten, verrekeningsprojecten, Scholierenwedstrijd, het project 75 jaar vrij-
heid en het arbeidsmarktprogramma EURES gemaakte kosten opgenomen.  
 
Bovendien worden hier de middelen voor ter hoogte van 29.000,00 € van het Land NRW voor 
de ondersteuning van grensoverschrijdende activiteiten, 80.000,00 € voor het scholenproject en 
de institutionele subsidie door de Provincie Limburg ter hoogte van 12.750,00 € aan de Euregio 
Rijn-Waal begroot. 
 
Subsidiemiddelen worden door de EU, de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Nie-
dersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Gelderland, de provincie 
Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar gesteld.  
 
Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 
 
Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.  
 
Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 

 
Van privaatrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake. 
 
Onkostenvergoedingen en doorbelastingen 
 
Voor de toetsing van de middelenafroepen heeft de beheers autoriteit een eigen toets instantie 
opgericht (First Level Control). De First Level Control is momenteel met twee medewerkers be-
zet waarvan eentje deeltijd werkt. De kosten hiervoor worden met 100 % vergoed. 
 
Overige gewone opbrengsten 
 
Bei de overige gewone opbrengsten worden de opbrengsten uit de verkoop, verschillende in-
komsten en middelen uit de opheffing van opgebouwde reserves, in het bijzonder de reserves 
voor personeelskosten tekorten bij de Interreg V A projecten. 
 
Opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties 
 
De opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties omvatten alle opbrengsten die door verreke-
ning tussen de productgerichte deelplannen ontstaan.  
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Kosten 
 
Personeelskosten 
 
De personeelskosten zijn samengesteld uit de volgende bestanddelen: 
a) Lopende inkomens van de secretaris en de functionarissen incl. bijkomende personele 

kosten (bijdrage sociale verzekeringen, prestatievergoedingen, enz.) 
b) Voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen verlof. De op de balansdatum 

niet gebruikte verlofdagen en het verrichte overwerk dienen te worden geregistreerd, be-
oordeeld en in de zin van een periode specifieke vastlegging van de personeelskosten 
als voorziening te worden opgenomen.  

 
De hoogte van de personeelskosten richt zich vooral naar de verwachte invulling van de for-
matieplaatsen. In het formatieplaatsenplan worden in totaal 32,6 in te vullen formatieplaatsen 
opgenomen, waarvan momenteel 28,18 formatieplaatsen (stand 10/2019) zijn ingevuld.  
 
Kosten voor betalingen voor materiële kosten en diensten 

 
Hier dienen alle kosten te worden opgenomen die economisch samenhangen met administra-
tieve handelingen of kosten dan wel administratieve opbrengsten. De kosten voor betalingen 
van materiële kosten en diensten omvatten daarom onder meer kosten van energie, water, 
afvalwater, kosten voor instandhouding (incl. reparatie- en onderhoudskosten) en het beheer 
van de vaste activa.  
Tot de kosten voor betalingen van materiële kosten en diensten behoren alle kosten van ver-
richtingen door derden, welke niet in direct verband staan met de totstandbrenging van de pro-
ductie (bijv. kosten voor huur en energie, schoonmaak van de dienstruimten en overige exploi-
tatiekosten). Ook worden hier de kosten voor public relations en evenementen opgenomen. 
De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op concrete progno-
ses.  

 
Afschrijvingen op de balans 

 
De afschrijvingen op de balans vormen het waarde verbruik of middelenverbruik van de vaste 
activa binnen een boekjaar.  
 
Interne doorbelasting 
 
Hier zijn de toewijzingen voor de overige sectoren, die de cofinanciering door de Euregio Rijn-
Waal aan enkele projecten in het kader van het Interreg VA programma, EURES en de pro-
jecten uit het programma Interreg Europe betreffen, begroot.  

 
Overige gewone kosten 

 
De overige gewone kosten omvatten alle kosten die niet aan de tot nu toe genoemde kosten-
posten, rentekosten en soortgelijke kosten kunnen worden toegewezen. Het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om juridische kosten en advieskosten, controlekosten, nascholings- en reiskos-
ten van medewerkers en om representatiekosten. De berekening is gebaseerd op geëxtrapo-
leerde ervaringsgegevens of op concrete prognoses.  

 
Financiële opbrengsten 

 
Basis voor de berekening van de financiële opbrengsten en renteopbrengsten zijn de op prog-
nose gebaseerde gemiddelde liquiditeitsvoorraden en de vermoedelijke hoogte van de financi-
ele vaste activa. 

 
Toelichting bij het financieel plan 
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De verschillen tussen het resultatenplan (Ergebnisplan) en het financieel plan (Finanzplan) 
bestaan hierin dat in het financieel plan alleen de daadwerkelijke kapitaalstroom wordt weer-
gegeven en in het resultatenplan ook de voor het resultaat effectieve ramingen die geen kapi-
taalstroom vormen.  

 
Hierbij gaat het bij de subsidies en algemene omslagen in detail om de overboeking van bi-
jzondere posten en voorzieningen, bij de kosten voor betalingen in natura en diensten om de 
balansafschrijvingen.Umlagen, um die Transferaufwendungen und um die Auflösung von 
Sonderposten und Rückstellungen, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
um die bilanziellen Abschreibungen und bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten um den 
sonstigen Zinsertrag. 

 
Stortingen 

 
Subsidies en algemene omslagen 

 
Het verschil met het resultatenplan komt voort uit de in het resultatenplan geraamde ophef-
fing van bijzondere posten uit subsidies ter hoogte van € 50.816,00, opheffing van reserves 
ter hoogte van € 42.064,00 en rente-inkomsten ter hoogte van € 50,00. 
Bij de uitbetalingen resulteert het verschil uit de afschrijvingen van € 76.636,00, de rente 
voor een lening ter hoogte van € 4.508,00 en opheffing van reserves voor niet opgenomen 
vakantiedagen van € 14.529,00 en interne doorbelasting van € 109.518,00 waarvan € 
40.000,00 daadwerkelijk aan externe projecten wordt uitbetaald. 

 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke prestatievergoedingen 

 
Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake. 

 
Overige stortingen 

 
De overige stortingen omvatten de geplande gemengde inkomsten en de rentestortingen.  

 
 

Uitbetalingen 
 

Uitbetalingen aan personeel 
 

De hoogte van de uitbetalingen aan personeel komt overeen met de hoogte van de lopende 
inkomens van de functionarissen incl. bijkomende personele kosten 
 
Uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen 
 
Bij de Euregio Rijn-Waal komen geen uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen 
voor. 
 
Uitbetalingen van materiële kosten en voor diensten 
 
De betalingen in natura en diensten zijn conform de geraamde kosten in volle omvang uitbe-
taald.  
 
Rentes en overige uitbetalingen 
 
Hier worden rentekosten en kredietverwervingskosten uit het gebruik van vreemd vermogen 
ter hoogte van € 3.308,00 en de bijkomende kosten geldverkeer ter hoogte van € 1.200,00 
opgenomen.   
 

 
Formatieplaatsenplan 
 
Het formatieplan is niet gewijzigd.     
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 Algemene informatie bij de begroting 2020 
 

Sinds de invoering van INTERREG in 1991 is het subsidieprogramma in het Duits-Neder-
landse grensgebied met succes geïmplementeerd. INTERREG I (tot 1993) heeft mensen, or-
ganisaties en ondernemingen van beide kanten van de grens dichter bij elkaar gebracht. Ook 
zijn lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. Het pro-
grammagebied was opgesplitst in vier delen, in overeenstemming met de vier Duits-Neder-
landse grensregio’s (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-
noord). In de tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) werd de grensoverschrijdende samen-
werking verder verdiept en de kwaliteit van de projecten verbeterd.  

INTERREG IIIA (looptijd 2000-2006) versterkte de samenwerking tussen kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens en droeg daarmee in belangrijke mate bij aan 
de opbouw van grensoverschrijdende netwerken. De vier afzonderlijke programma’s werden 
samengevoegd tot twee programmagebieden. Enerzijds was er nu een gezamenlijk pro-
gramma dat de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord omvatte. 
Daarnaast werd in het noordelijke grensgebied het programma van de Eems Dollard Regio 
uitgevoerd (zie programmagebied). Door de nauwere samenwerking tussen de grensregio’s 
konden ook grote, gebiedsoverschrijdende projecten worden gerealiseerd. 

In INTERREG IV A (looptijd 2007-2013) werd deze ontwikkeling consequent doorgezet: de 
twee afzonderlijke programmagebieden werden nu tot één programmagebied samengevoegd, 
dat zich uitstrekt van de Waddenzee tot de Niederrhein. De grensoverschrijdende structuren 
en netwerken werden verder uitgebouwd en er werden belangrijke innovatieve projecten gere-
aliseerd.  

Met het nieuwe INTERREG V-programma wordt deze ontwikkeling voortgezet. Met een ver-
eenvoudigde structuur en de focus op twee prioriteiten wordt de innovatiekracht van het pro-
grammagebied verder vergroot en wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de 
barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 
concrete en meetbare resultaten worden bereikt. 

Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland beslaat het hele grensgebied van de 
Waddenzee tot en met de Niederrhein, over een lengte van ca. 460 km. Door de uitbreiding 
van het programmagebied in 2014 zijn er nog meer mogelijkheden ontstaan voor samenwer-
king in het kader van INTERREG.  

De Europese Unie stelt ca. 222 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling ter beschikking van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland 2014-
2020. Daarnaast stellen nationale ministeries, provincies en andere overheden op regionaal 
en lokaal niveau middelen ter beschikking. Tot 2020 kan daardoor in totaal bijna een half mil-
jard euro in grensoverschrijdende projecten worden geïnvesteerd.  

Vanwege de focus op een duurzame economische ontwikkeling is 65 procent van de middelen 
gereserveerd voor de eerste prioriteit ‘Verhoging van de innovatiekracht’. De resterende 35 
procent is bestemd voor de prioriteit ‘Sociaal-culturele en territoriale cohesie’. Van tevoren is 
wel al 6 procent van de totale middelen gereserveerd voor het technische beheer van het pro-
gramma. 
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Interreg V A 
 
Programmamanagement 
 
Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische onder-
steuning van de uitvoering van INTERREG V A in het programma-deelgebied. Het program-
mamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectuitvoerders bij de ontwikke-
ling en uitvoering van de projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, ver-
zorgt de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de 
Stuurgroep voor. 
 
Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat 
 
Voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is in overeenstemming met art. 14 
lid 1 Verordening 1080/2006 een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat in het leven 
geroepen (Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat, GIS), dat alle technisch-administra-
tieve taken rondom de programma-uitvoering verricht en de managementautoriteit en even-
tueel ook de auditautoriteit bij hun administratieve taken ondersteunt.  
Daarnaast behoort de ontwikkeling van strategische initiatieven tot de nieuwere taken van 
het GIS. Bovendien is het de bedoeling dat het GIS meer aandacht besteedt aan de waar-
borging van efficiency en kwaliteit van de projecten binnen het programma als geheel.  
 
Kaderproject Prioriteit II 
 
Het kaderproject ‘Prioriteit II’ is ontwikkeld op grond van de enorme vraag naar verschillende 
‘People II People’-activiteiten in de vorige subsidieperiode. Ondanks de vele positieve resul-
taten en de talrijke effecten op de verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grenscon-
tacten zijn er nog steeds veel tekortkomingen op het gebied van informatie, communicatie en 
integratie en economie. Behalve op de doelstellingen van het programma van het Gemeen-
schappelijk initiatief ETS/Interreg V A richt het project zich op het duurzaam verhelpen van 
de zojuist beschreven tekortkomingen, met het doel grensoverschrijdende contacten (zowel 
economische als maatschappelijke en sociale) duurzaam te verdiepen. 
‘Kaderproject prioriteit II’ moet voor potentiële projectpartners als basis dienen om elkaar 
binnen de concrete projectactiviteiten te leren kennen. Na de eerste startfase moeten de 
projecten bij de projectpartners een zodanige eigen dynamiek bewerkstelligen dat een sa-
menwerking /netwerkvorming ook na afloop van het project mogelijk blijft en de meerwaarde 
van het project ook op lange termijn behouden blijft. Door het grensoverschrijdende karakter 
van het project ontstaan er automatisch positieve effecten op de economie en de arbeids-
markt. Door de vorming van netwerken en het slechten van barrières wordt de economische 
samenwerking in het grensgebied bevorderd en uitgebreid. 
 
Zorg verbindt 
De gezondheidszorg maakt grote veranderingen door: het veranderende zorglandschap, de 
stijgende kosten en diverse maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de zorgsystemen tot 
een andere aanpak op het vlak van zorgactiviteiten, medische beroepen en patiënten. Zo 
leidt bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking (demografische verandering), de krim-
pende bevolkingsaantallen in de grensregio, de toenemende medisch-technologische moge-
lijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de noodzaak van preventie en behoud van 
de autonomie van de patiënt tot een andere, eventueel bredere interpretatie van het begrip 
‘zorg’. Ook hier in het Nederlands-Duitse grensgebied. 
 
 
Zorg: korter, sneller, beter 
 
Door nadere samenwerking en grensoverschrijdende afstemming, kan het aanbod van voor-
zieningen in de zorg voor alle burgers in de Euregio Rijn-Waal verbeterd worden. Ook kan in 
euregionaal verband de innovatie van zorg en maatschappelijke voorzieningen worden op-
gepakt om in te spelen op ontwikkelingen, inzake leefbaarheid en lifestyle. Thema’s hierbij 
zijn levenspatronen (voedselallergie, eetgedrag, gezondheidsgedrag), al of niet in relatie tot 
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de vergrijzende bevolking (o.a. herseninfarct) en jeugd. Het potentieel op het vlak van ge-
zondheidszorg is nog niet ten volle benut en biedt volop kansen om in te spelen op toekom-
stige ontwikkelingen. Wacht- en behandeltijden moeten korter, behandelingen sneller en be-
ter, de aanpak kosten efficiënter.  

 
Door D/NL-zorginstellingen en MKB technologie en innovatie samen te brengen kan de ge-
zondheidszorg efficiënter werken en  
 
betaalbaar blijven. Dit project komt voort uit het project Zorg Verbindt. Uiteraard het grens-
overschrijdende, maar ook het 'korter, sneller en beter", en het 'groot helpt klein'.  
 
Binnen dit project zijn daartoe de volgende clusters opgenomen: 
• Cluster 1 Aanpak voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch 
traject voor pinda allergie bij kinderen) 
• Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobili-
teit, 
efficiënt transferpunt) 
• Cluster 0.2 Matching zorg/MKB en zorg/zorg 
 
De 3 clusters zijn inhoudelijk sterk van elkaar verschillend; zij zijn echter onderling verbon-
den door de onderling bindende thema’s ‘snellere zorg’, ‘betere zorg’, ‘efficientere zorg’ en 
‘groot helpt klein’. De clusters komen voort uit het eerdere project ‘Zorg Verbindt’  Voor een 
goed en efficient samenhangend projectbeheer zijn de clusters, analoog aan het bewezen 
format van ‘Zorg Verbindt’, in één projectformat samengevoegd. 
Het project is in de goedkeuringsprocedure. 

 
GrensInfoPunt ERW 
 
Het GrensInfoPunt is het aanlooppunt voor iedereen die vanuit Duitsland en Nederland vra-
gen heeft over regelgeving met betrekking tot werk, inkomen en sociale zekerheid. Inwoners 
van beide landen kunnen hier terecht voor een afgestemd aanbod aan informatie langs de 
Duits-Nederlandse grens. De doelgroep zijn – ook voormalige en toekomstige – grenspende-
laars die zich oriënteren op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ook 
werkgevers bij het GrensInfoPunt terecht voor een goed advies. Ook complexere vragen 
kunnen ter plekke direct worden beantwoord dankzij de aanwezigheid van adviseurs van de 
partnerorganisaties SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG en FNV. Bo-
vendien kan het GrensinfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal terugvallen op de capaciteiten en 
knowhow van een uitgebreid partnernetwerk van landelijke instellingen (waaronder de Belas-
tingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.). 
Voorts organiseert het GrensInfoPunt regelmatige (belasting)spreekuren voor inwoners, 
waarbij vertegenwoordigers van alle partners uit het netwerk aanwezig zijn. Op verzoek ver-
zorgt het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal voor specifieke doelgroepen tevens advisering 
op locatie. Het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal verzorgt ook de scholing en bijscholing van 
de eerstelijnsadviseurs van alle Duits-Nederlandse GrensInfoPunten. 
Na einde van dit project op 31.12.2019 werd voor een jaar nog een vervolgfinanciering goed-
gekeurd.  
Vanaf het jaar 2021 volgt een structurele financiering door het Land NRW, Nederland ver-
schillende Nederlandse Provincies en projectpartners. 

 
GIP Extra ERW 
 
Het project GIP Extra ERW beoogt het aanbod en de diensten van het GrensInfoPunt binnen 
de Euregio Rijn-Waal verder teontwikkelen en te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij 
is het click-call-connect-principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand di-
gitaal resp. telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie 
zal het accent in de dienstverlening meer op de advisering en begeleiding van werkgevers 
komen te liggen. Het netwerk van de GIP’s zal na de implementatiefase vanaf 2020 worden 
doorontwikkeld met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en verdere uitbouw van de 
samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Op regionaal niveau gaat het GIP Euregio 
Rijn-Waal aan 
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belanghebbende partijen op de arbeidsmarkt expertsessies aanbieden. Deze hebben tot 
doel het 
grensoverschrijdend delen en vergroten van kennis te bevorderen en de uitwisseling te coör-
dineren. Informatie 
delen en verspreiden over inhoud en waardering van (beroeps-) opleidingen krijgt hier een 
prominente plek. Ook de afstemming tussen partijen en andere grensoverschrijdende IN-
TERREG-arbeidsmarktprojecten wordt in het kader van een klankbordgroep gecoördineerd. 
 
Interreg Europe  
 
Interreg Europe (het voormalige Interreg C) is een programma dat lokale en regionale over-
heden in Europa ondersteunt bij het analyseren en verbeteren van hun beleidsinstrumenten. 
Dit wordt o.a. gerealiseerd door de uitwisseling van best practices en ervaringen tussen ver-
schillende regio’s in Europa. Doel van het programma is de geoptimaliseerde toepassing van 
andere instrumenten, zoals bijv. de INTERREG A-programma’s. 
 
“KISS ME” 
 
In het kader van het Interreg Europe-programma heeft de Euregio Rijn-Waal een aanvraag 
ingediend voor het project ‘KISS ME’ (Knowledge and Innovation Strategies for SME invol-
ving INTERREG). Aanleiding voor dit project waren de positieve ervaringen met de Kennisal-
liantie en het feit dat Europese regio’s heel verschillend te werk gaan als het erom gaat het 
MKB bij de grensoverschrijdende samenwerking te betrekken. De ERW wil – samen met de 
Interreg-stakeholders Provincie Gelderland en het MWEIMH NRW – de gehanteerde aanpak 
in dit D-NL grensgebied als best practice inbrengen, en hoopt dat het project ook goede 
voorbeelden uit andere Europese regio’s in beeld brengt. Verder is de verspreiding van de 
resultaten op EU-niveau van belang voor de lobby voor de toekomst van de grensoverschrij-
dende samenwerking van het MKB. Partners in het project zijn de Euregio aan de Frans-
Spaanse grens, de lead partner van een MKB-project bij de Hongaars-Kroatische grens en 
de grensoverschrijdende regio Hedmark/Värmland in Noorwegen-Zweden. Het project en 
het bijbehorende budget zijn oktober 2016 goedgekeurd. 
 
'BRESE'– Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship 
 
Het BRESE-project heeft tot doel barrières voor Social Enterprises (SEs) weg te nemen en 
steuninstrumenten te verbeteren. Hiervoor worden de bestaande politieke randvoorwaarden 
en steuninstrumenten in verschillende Europese regio's met elkaar vergeleken en best practi-
ces op het gebied van SEs onderling uitgewisseld. In het verleden hebben SEs al laten zien 
dat ze inclusieve groei kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan oplossingen voor maat-
schappelijke uitdagingen en aan een grotere sociale en economische samenhang; bovendien 
hebben SEs het potentieel arbeidsplaatsen te scheppen en zo de hoge werkloosheid en jeugd-
werkloosheid tegen te gaan waarmee een aantal Europese regio's wordt geconfronteerd – wat 
ook een van de doelstellingen van de EU 2020-strategie is. Ondanks het grote potentieel van 
SEs laten de voor SEs geschikte politieke en juridische randvoorwaarden en passende sub-
sidiesystemen in Europa een uitgesproken gefragmenteerd en divers beeld zien.  
De Euregio Rijn-Waal heeft als lead partner de projectaanvraag bij de Europese Commissie 
ingediend en deze iwerd in het jaar 2019 goedgekeurd. De desbetreffende financiële midde-
len zijn in de begroting opgenomen.  
 
EU Cycle 
 
Het project EU Cycle heeft tot doel de gehanteerde methoden en de effectiviteit van projecten 
binnen zes verschillende terreinen rondom het thema 'fietsen' te vergelijken en te verbeteren: 
regionaal fietsen, fietstoerisme, stedelijke fietsmobiliteit, intermodaal vervoer, verbindingen 
tussen stad en platteland, en territoriale samenwerking op fietsgebied. De projectpartners heb-
ben expertise op uiteenlopende terreinen. Binnen de zes genoemde themagebieden worden 
lopende projecten gezamenlijk geanalyseerd en in een speciale database opgeslagen. Binnen 
het beleidskader van elke partnerregio wordt in kaart gebracht hoe de daar lopende projecten 
kunnen worden verbeterd en geoptimaliseerd met het doel betere effecten qua CO2-arm ver-
voer te bereiken. Het beleidskader waarvan voor het Duits-Nederlandse grensgebied wordt 
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uitgegaan, is het programma INTERREG A Deutschland-Nederland, prioritaire as 2 'Sociaal-
culturele en territoriale cohesie van het programmagebied'.  
Projectpartners: lead partner West Pannon Regional and Economic Development Public Non-
profit Ltd. (Hongarije), Euregio Rijn-Waal (Duitsland), Association of Bialystok Functional Area 
(Polen), Region of Apulia (Italië), European Cyclists’ Federation (België).  
De Euregio Rijn-Waal is partner in dit project en heeft in 2019 een positieve beschikking ge-
kregen. De desbetreffende financiële middelen zijn in de begroting opgenomen.  
 

 
Dienstverlening en samenwerkingsverbanden 
 
First Level Control 
 
Alle subsidiabele kosten in het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland moeten 
vóór uitbetaling van subsidiemiddelen worden gecontroleerd op naleving van de programma-
richtlijnen. Hiertoe behoort naast de controle van declaraties en uitbetalingsaanvragen ook 
de verrichting van controles op locatie bij de projecten. Deze taak is door het NRW-deel-
staatministerie van economische zaken, energie, industrie, middenstand en ambacht 
(MWEIMH) toebedeeld aan een First-Level-Control-instantie, die op vier verschillende loca-
ties in het programmagebied vertegenwoordigd is met regionale kantoren. Voor alle pro-
jecten moet de voor het desbetreffende programmagebied bevoegde First-Level-Control-in-
stantie worden ingeschakeld. In beginsel geldt: zonder de verklaring van de First-Level-Con-
trol dat de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn, kunnen geen subsidiemiddelen worden uit-
betaald. Ook bij de Euregio Rijn-Waal is een regionale vestiging van de First-Level-Control 
gepland, die in meerdere stappen zal worden opgebouwd. De First Level Control van alle 
Euregio’s wordt via d eEuregio Rijn-Waal gecoordineerd. Destijds is de FLC met 1,6 fte´s 
bezet. 

 
Euregio Rijn-Waal eigen projecten 
 
Schoolproject 
 
De Euregio Rijn-Waal organiseert voor het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal 
en de aangrenzende Kreise een wedstrijd voor scholen rondom de taal en cultuur 
van het buurland. Daarbij kan worden gedacht aan toneel, gedichten, filmpjes etc. 
De doelgroep zijn scholieren in de leeftijd van 14 -18 jaar. De wedstrijd is dus be-
doeld voor middelbare scholen. 
Voor de deelnemende schoolklassen worden diverse workshops georganiseerd, 
waar de scholieren deskundige ondersteuning krijgen bij het maken van de inzen-
ding voor de wedstrijd en daarnaast kennis van het buurland opdoen. 
Aan het einde van het project presenteren de schoolklassen hun eindresultaten 
voor een vakjury tijdens een groot slotevenement, dat ook de nodige publiciteit zal 
krijgen. De beste inzendingen worden beloond met passende prijzen, zoals bijvoor-
beeld een schoolreisje naar het buurland. Het project wordt gefinancierd door de 
deelstaat NRW en de provincie Gelderland. 
 

Ondersteuning gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten in het kader van 75 jaar 
vrijheid 
 
In 2019 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. Inmiddels hebben verschil-
lende Gemeenten, verenigingen en organisaties met de Euregio Rijn-Waal contact opgeno-
men, die in 2019 of 2020 samen met een partner uit het buurland een herdenkingsbijeen-
komst of festiviteit willen organiseren, met de vraag of de Euregio Rijn-Waal zoals in 2014-
2015 voor dergelijke activiteiten middelen ter beschikking stelt.  



22.10.2019 
Version: 116 
Seite 14 

Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking, dat van derge-
lijke gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft de Euregio Rijn-Waal voor 2019 en 2020 aanvul-
lend eigen middelen gereserveerd voor grensoverschrijdende activiteiten in het kader van 
“75 jaar vrijheid”.  
Vanzelfsprekend zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden aan die de activiteiten moe-
ten voldoen. De mogelijkheid om voor activiteiten met euregionaal betrokkenheid middelen 
aan te vragen wordt vanzelfsprekend 
Doelgericht met de lidgemeenten gecommuniceerd. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn hier-
voor 40.000 € in de begroting opgenomen. 

 
 

Euregionale mogelijkheden 
 
Uit het grote aantal projecten en netwerken blijkt dat de Euregio Rijn-Waal en de euregio 
rijn-maas-noord (hierna Euregio’s genaamd) een unieke regio vormen waarin op grote 
schaal wordt samengewerkt en die kan dienen als laboratorium voor een brede spectrum 
van grensoverschrijdende activiteiten. Door een nauwere samenwerking en grensoverschrij-
dende coördinatie kan het aanbod van voorzieningen voor alle burgers in de Euregio’s wor-
den verbeterd. Ook in de Euregionale context kunnen innovatieve ontwikkelingen in de zorg 
en de sociale dienstverlening worden opgepakt om in te spelen op de ontwikkeling van de 
levenskwaliteit in de landelijke gebieden, op een vergrijzende bevolking, de bevolkingsdaling 
en een veranderende carrière- en levensplanning. In dit verband verdient vooral ook de ge-
zondheidseconomie in bredere zin aandacht, inclusief technologische innovaties. Nog 
steeds is het potentieel op het gebied van de gezondheidszorg niet volledig benut en zijn er 
veel mogelijkheden om op toekomstige ontwikkelingen te reageren. Voornamelijk innova-
tieve ondernemingen, o.a. in de technologie, preventie, patiënten mobiliteit, onderwijs (ge-
brek aan gekwalificeerd personeel), arbeidsmarkt en zorgverlening staan garant voor meer-
waarde. 
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Ergebnisplan 
 

Aufwands- und Ertragsarten Ergebnis 
2018 
EUR 

Ansatz 
2019 
EUR 

Ansatz 
2020 
EUR 

Planung 
2021 
EUR 

Planung 
2022 
EUR 

Planung 
2023 
EUR 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.893.645,04 3.299.023 2.969.475 2.989.676 2.688.820 1.145.609 
3 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.979,07 177.705 152.564 152.664 152.764 0 
7 Sonstige ordentliche Erträge 28.511,69 44.091 244.064 68.162 70.601 11.000 
8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
9 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 3.032.135,80 3.520.819 3.366.103 3.210.502 2.912.185 1.156.609 
11 Personalaufwendungen 1.990.680,62 2.115.187 2.056.186 2.053.887 1.949.723 694.852 
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.077,35 762.685 663.160 653.705 539.662 267.075 
14 Bilanzielle Abschreibungen 81.153,74 76.588 76.636 75.801 73.605 57.859 
15 Transferaufwendungen 47.633,38 87.052 109.518 66.804 33.416 27.280 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 317.176,69 464.201 447.421 347.616 301.524 109.429 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.026.721,78 3.505.713 3.352.921 3.197.813 2.897.930 1.156.495 
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(=Zeilen 10 und 17) 
5.414,02 15.106 13.182 12.689 14.255 114 

19 Finanzerträge 28,89 100 50 50 50 50 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.244,38 5.837 4.508 3.594 2.634 1.638 
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.215,49 -5.737 -4.458 -3.544 -2.584 -1.588 
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -801,47 9.369 8.724 9.145 11.671 -1.474 
23 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 

24) 
0,00 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -801,47 9.369 8.724 9.145 11.671 -1.474 
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Finanzplan 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2018 
EUR 

Ansatz 
2019 
EUR 

Ansatz 
2020 
EUR 

Planung 
2021 
EUR 

Planung 
2022 
EUR 

Planung 
2023 
EUR 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.808.172,22 3.249.873 2.918.659 2.938.951 2.638.770 1.103.259 
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.409,08 177.705 152.564 152.664 152.764 0 
7 Sonstige Einzahlungen 159.632,17 3.500 202.000 2.000 2.000 2.000 
8 Zinsen und ähnliche Entgelte 28,89 100 50 50 50 50 
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.085.242,36 3.431.178 3.273.273 3.093.665 2.793.584 1.105.309 

10 Personalauszahlungen 1.850.452,58 2.051.265 2.041.657 2.039.359 1.945.701 691.846 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 552.178,89 762.685 663.160 653.705 539.662 267.075 
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.070,25 5.837 4.508 3.594 2.634 1.638 
14 Transferauszahlungen 0,00 40.000 40.000 0 0 0 
15 Sonstige Auszahlungen 287.117,39 464.201 447.421 347.616 301.524 109.429 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.704.819,11 3.323.988 3.196.746 3.044.274 2.789.521 1.069.988 
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-

KEIT  
(=Zeilen 9 und 16) 

380.423,25 107.190 76.527 49.391 4.063 35.321 

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla-

gen 
0,00 0 0 0 0 0 

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden 
0,00 0 0 0 0 0 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla-

gevermögen 
9.950,60 0 0 0 0 0 

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 825.640,67 0 0 0 0 0 
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 835.591,27 0 0 0 0 0 
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= 

Zeilen 23 und 30) 
-835.591,27 0 0 0 0 0 

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-
TRAG (=Zeilen 17 und 31) 

-455.168,02 107.190 76.527 49.391 4.063 35.321 

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 9.402,98 0 19.913 20.827 21.783 15.263 
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -9.402,98 0 -19.913 -20.827 -21.783 -15.263 
36 = ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN 

FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35) 
-464.571,00 107.190 56.614 28.564 -17.720 20.058 

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.931.072,34 1.466.501,34 1.573.691,34 1.630.305,34 1.658.869 1.641.149 
38 = LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37) 1.466.501,34 1.573.691,34 1.630.305,34 1.658.869 1.641.149 1.661.207 
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AKTIVA 

1. Anlagevermögen 

1.1 lmmateriel e Vermögens-
gegenstände 

1.2 Sachanlagen 

1.2.1 Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

1.2.1.1 Sonstige Dienst·. Geschäfts-
und Betriebsgebäude 

1.2.2 Bauten auf fremdem 
Grund und Boden 

1.2.3 Betriebs· und 
Geschäftsausstattung 

1.3 Finanzanlagen 

1.3.1 Wertpapiere des 
Anlag eve rmög ens 

2. Umlaufvermögen 

2.1 Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände 

2.1.1 Öffentlich-recht liche 
Forderungen und Forderungen 
aus Transferleistungen 

Übert rag 

EUR 

529,00 

&B.314,00 

54.836,00 

Geschäftsjahr 
EUR 

61 1,CO 

863.679,CO 

825.640 ,fi/ 

924.556,01 

2.614.486 ,lxl 

BILANZ 

Euregio Rhein-Waal 
Kleve 

zum 

31. Dezember 2018 

Vorjahr 
EUR 

2.230.00 

560.00 

855.603J)O 

75858.00 

0.00 

972.493,96 

1.906.7 44 ,96 

1. E ig enkap ilal 

1.1 Allgemeine Rücklage 
1.2 Ausgleichsrücklage 
1.3 Jahresfehlbetrag 

2. Sonderposten 

2.1 für Zuwendungen 

3. Rückstellungen 

3.1 1 nstand haltung s rückste llung en 
3.2 Sonstige Rückstel ungen 

4. Verbindlichkeiten 

4.1 Verbindlichkeiten aus 
Krediten für Investitionen 

4.1.1 vom öffentl ichen Bereich 
4.2 Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 
4.3 Sonstige Verbildlichkeiten 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 

Übertrag 

EUR 

973424J)8 
486.782;37 

801.47-

690DOJ)O 
647.17970 

96.821,54 

153.975,54 
1.051.244,94 

Geschäftsjahr 
EUR 

1.459.404,98 

68907077 

716.17970 

1302042J)2 

PASSIVA 

Vorjahr 
EUR 

881.387 76 
433.679.61 
145.143J)B 

738.824J)6 

69.000J)O 
518.468.64 

115.02374 

81.202,66 
926.282,92 

OJ)O 4.300J)O 

4.166.697.47 3.913.312,47 
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2018 
Haus-
halts- 
jahre 

Allgem. Rücklage Ausgleichsrücklage Ergebnisrücklage Vorgetragener Jahresüberschuss Eigenkapital Bilanzsumme am Anteil des Eigen- 

  am 31.12. am 31.12. am 31.12. Jahresfehlbetrag  Jahresfehlbetrag am 31.12. am 31.12. Kapitals an der  

  In TEUR In TEUR In TEUR In TEUR am 31.12. In TEUR In TEUR Bilanzsumme 

          In TEUR     In %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 925 133     53 1.111 3.321 33 
2006 978 133     -52 1.059 3.269 32 
2007 978 81     47 1.106 3.463 32 
2008 978 128     166 1.272 3.497 36 
2009 1139 133     22 1.294 3.380 38 
2010 1161 133     -5 1.289 3.686 35 
2011 1161 128     10 2.563 4.119 62 
2012 881 418     3 1.302 3.652 36 
2013 881 420     6 1.307 3.658 36 
2014 881 426     6 1.313 3.664 36 
2015 881 432     1 1.315 3.707 35 
2016 881 433     0 1.315 3.739 35 
2017 881 434     145 1.460 3.913 37 
2018 973 486     -1 1.459 4.166 35 
2019 973 486     9 1.468 4.175 35 
2020 982 486     9 1.477 4.184 35 
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Verbindlichkeitenspiegel      
Euregio Rhein-Waal     Anlage I 4.c 
47533 Kleve       

     
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag des Haus-

haltsjahres 2020 
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbe-

trag des Vor-
jahres 2019   bis zu 1 Jahr 1 bis 5 

Jahre 
mehr 
als 5 
Jahre 

  EUR EUR EUR EUR EUR 
  1 2 3 4 5 

1. Anleihen           
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

77.783,58 19.470,12 58.313,46   96.821,54  

2.1 von verbundenen Unternehmen           
2.2 von Beteiligungen           
2.3 von Sondervermögen           
2.4 vom öffentlichen Bereich           
    2.4.1 vom Bund           
    2.4.2 vom Land           
    2.4.3 von Gemeinden (GV)           
    2.4.4 von Zweckverbänden           
    2.4.5 vom sonstigen öffentlichen 

Bereich 
77.783,58 19.470,12 58.313,46   96.821,54 

    2.4.6 von sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen 

          

2.5 vom privaten Kreditmarkt           
    2.5.1 von Banken und Kreditin-

stituten 
          

    2.5.2 von übrigen Kreditgebern           
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 

          

     3.1 vom öffentlichen Bereich           
     3.2 vom privaten Kreditmarkt           
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän-
gen, die Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommen 

          

5. Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 

663.160,00 663.160,00     762.685,00  

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 

109.518,00 109.518,00     87.052,00 

7. Sonstige Verbindlichkeiten 447.421,00 447.421,00     464.201,00  
8. Summe aller Verbindlich-
keiten 

1.297.882,58 1.239.569,12 58.313,46      
1.410.759,54     

            
Nachrichtlich anzugeben:           

            
Es bestehen keine Haftungsver-
hältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten. 
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Stellenplan 2020 
      

      
Verg.-Gruppe Zahl der Stellen  Zahl der Stellen Zahl der tats. Erläuterungen  
Lohngruppe 2020  2019 besetzten Stellen entspricht 
Sondertarif    am 30.06.2019  

      
      
BBRA 15 1  1 1 TVÖD Entgeltgruppe 15 

BBRA 12 2  2 2 TVÖD Entgeltgruppe 13 

Sondertarif 2  2 0 indiv.Regelung 

TVÖD Entgeltgruppe 14 1  1 1 BBRA13 

TVÖD Entgeltgruppe 13 5  5 3 BBRA12 

TVÖD Entgeltgruppe 12 3  3 4,23 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 11 5  5 4,51 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 10 3  3 2 BBRA 10 

TVÖD Entgeltgruppe 9c    1 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 9b 3  3 2,5 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 9a 0,8  0,8 0,62 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 8 3  3 1,82 BBRA 8 

TVÖD Entgeltgruppe 7 2  2 2 BBRA 7 

            

Gesamt 30,8  30,8 25,68  

      
Auszubildende 1  1 1  
Sondertarif Hausmeister 0,4  0,4 0,25  
Sondertarif Euregio Ambassadeur  0,4  0,4 0,25  

      
Gesamt 32,6  32,6 27,18  
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Mededelingen 
 
Eindejaarsbijeenkomst en Erepenning Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 16 december 2019 vindt de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio 
Rijn-Waal plaats.  
 
Als gastspreker zullen de heer John Berends, commissaris van de Koning en mevrouw 
Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf, aanwezig 
zijn.  
 
De Euregio-Erepenning wordt dit jaar uitgereikt aan Jakob Voss uit Kranenburg voor zijn 
jarenlange verdiensten voor de grensoverschrijdende samenwerking. 
 
Verder worden de winnaars van de jaarlijkse fotowedstrijd gehuldigd. Thema is dit jaar “Blik 
over de grens”.  
 
De bijeenkomst vindt dit jaar van 15.00 tot ca. 18.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher 
Straße 24 in 47533 Kleve plaats.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Stand van Zaken Grenslandagenda  
 
Op 9 mei vond in Venlo de eerste Grenslandconferentie voor de NL-NRW grensregio plaats. 
Hieraan namen ca. 300 vertegenwoordigers uit de grensregio NL-NRW deel.  
 
De eerstvolgende grenslandconferentie vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 in de 
Mercatorhalle in Duisburg.  
 
De Grenslandconferentie vindt jaarlijks plaats en is een initiatief van staatssecretaris Knops 
en Europaminister Holthoff-Pförtner en maakt onderdeel uit van de nieuwe structuur voor de 
grensoverschrijdende samenwerking, de zogenoemde GROS-Governance, waarin een 
belangrijke rol voor de regio´s is weggelegd.  
 
Tijdens de Grenslandconferentie stond de samenwerking in het gehele grensgebied tussen 
Nederland en Nordrhein-Westfalen centraal. Het doel van de conferentie was het een 
grensland-agenda op te stellen met thematische prioriteiten voor de toekomstige 
grensoverschrijdende samenwerking en te overleggen, hoe deze samenwerking 
resultaatgericht kan plaatsvinden.  
 
De grenslandagenda voor 2020 is inmiddels uitgewerkt en door de beide ministers 
vastgesteld. Voor het komende jaar worden de volgende onderwerpen opgepakt: 
 Arbeidsmarkt (transparantie rondom diploma-erkenning, inrichting SGA´s (servicepunt 

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling)) 
 Onderwijs (Buurtaalonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en 

grensoverschrijdende stagemogelijkheden eveneens in het middelbaar 
beroepsonderwijs) 

 Mobiliteit (grensoverschrijdend semesterticket, e-ticketing en reizigersinformatie) 
 

Daarnaast is ook een begin gemaakt met het onderwerp “Veiligheid”. Het is de bedoeling dat 
dit onderwerp op de komende grenslandconferentie aan de grenslandagenda kan worden 
toegevoegd. Voor elk onderwerp is een werkgroep ingericht, die ervoor moet zorg dragen, 
dat er het komende jaar voor de genoemde actiepunten concrete resultaten geboekt worden. 
De Euregio Rijn-Waal maakt deel uit van de overkoepelende coördinatiegroep en de van de 
werkgroepen arbeidsmarkt en onderwijs.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Euregionale scholenwedstrijd “75 jaar vrijheid” 
 
De Euregionale scholenwedstrijd, die de Euregio Rijn-Waal dit jaar voor de tweede keer 
organiseert heeft dit jaar als thema “75 jaar vrijheid – leven in de grensregio” meegekregen. 
 
Scholieren in de Nederlands-Duitse grensstreek worden uitgedaagd om op een creatieve 
manier en met gebruik van de buurtaal invulling aan het thema te geven.  
 
Er hebben zich 481 leerlingen (251 NL en 230 D) van onderstaande scholen voor de 
wedstrijd aangemeld: 
 
DuitseScholen      Nederlandse scholen 
Euregio Gymnasium, Bocholt    Almende College, Silvolde 
Euregio Realschule Kranenburg    Dominicus College, Nijmegen 
Freie Montessori Realschule Niederrhein, Rheinberg Het Rijks, Nijmegen 
Gesamtschule am Forstgarten, Kleve   Kandinsky College, Nijmegen 
Gesamtschule Emmerich am Rhein    NSG Groenewoud, Nijmegen 
Gesamtschule Mittelkreis Goch    Notre Dame, Ubbergen 
Gesamtschule Uerdingen     Pax Christi College, Druten 
Gymnasium am Moltkeplatz, Krefeld 
Gymnasium Thomaeum, Kempen 
Jodocus Nünning Gesamtschule, Borken 
Leonardo da Vinci Gesamtschule, Willich 
 
Alle leerlingen krijgen een workshop in het nieuwe Vrijheidsmuseum in Groesbeek (het 
voormalige Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945) aangeboden. Dit museum focust 
zowel op de geschiedenis van de Eerste en de Tweede wereldoorlog alsook de gevolgen 
daarvan en het ontstaan van de Europese Unie en actuele ontwikkelingen, waarbij het 
belang van vrijheid centraal staat.  
 
Aansluitend kunenn de scholen nog t/m 31 januari aan hun inzendingen weren. De winnaars 
worden tijdens het finale-event op 25 maart 2020 in Pathé Nijmegen bekend gemaakt.  
 
De scholenwedstrijd wordt dit jaar financieel ondersteund door het Nederlandse Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Arbeit/dsmarktplattform Euregio Rhein-Waal  
 
Zoals in de Euregioraadsvergadering van 6 juni 2019 is medegedeeld heeft het 
GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal het initiatief voor een grensoverschrijdend 
arbeidsmarktplatform genomen.  
 
Doel van het platform is het om de gewenste grensoverschrijdende openstelling van de 
arbeidsmarkt in de Euregio Rijn-Waal verder te bevorderen. 

Nadat op 24 januari 2019 in Arnhem is besloten om een arbeidsmarktplatform voor de 
Euregio Rijn-Waal op te richten, zijn er drie werkgroepen, te weten arbeidsbemiddeling, 
onderwijs, informatie en communicatie, zullen concrete acties en maatregelen voor de 
Euregio Rijn-Waal worden voorbereid met regionale belanghebbenden. 
 
Om het platform een sterker verplichtend karakter te geven, wordt er op 25 november 2019 
in Nijmegen een intentieverklaring door alle betrokken partijen ondertekend.  
 
De ondertekening vindt plaats in het kader van de eveneens op die datum plaatsvindende 
ondertekening van de Nederlandse financieringsovereenkomst voor de GrensInfoPunten. 

 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Vergaderschema 2020  
 
Bijgevoegd is het vergaderschema 2020 van de Euregio Rijn-Waal.  
 
De Euregioraadsvergaderingen zullen plaatsvinden op: 
 

- Donderdag 4 juni 2020 
- Donderdag 26 november 2020 

 
De informele Euregioraadsbijeenkomst zal plaatsvinden op 19 maart 2020. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 



Vergaderschema Euregio Rijn-Waal 2020 
 

 
 
Euregioraad:     Donderdag     4 juni  14.00 uur 

Donderdag   26 november  14.00 uur 
 
 
Netwerkbijeenkomst Euregioraad: Donderdag    19 maart  14.00 uur 
 
 
Dagelijks Bestuur:     Vrijdag    17 januari  9.00 uur 

Vrijdag    28 februari  9.00 uur 
Vrijdag      3 april  9.00 uur 

      Vrijdag      8 mei  9.30 uur* 
      Vrijdag      3 juli   9.00 uur 

Vrijdag      4 september  9.00 uur 
Vrijdag     9 oktober  9.00 uur 

      Vrijdag      6 november             9.00 uur 
           
 
Commissie voor Grensoverschrijdende 
Verstandhouding    Maandag           20 april  14.00 uur 

 Maandag    26 oktober  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Economische   
Aangelegenheden:    Woensdag    22 april  14.00 uur 
      Woensdag    28 oktober  14.00 uur 
 
 
Commissie voor Financiën en  
Projecten:     Donderdag    23 april  15.00 uur 

 Donderdag    29 oktober  15.00 uur 
 
 
Financiële Controlecommissie:  Vrijdag       8 mei  08.30 uur* 
 
      
Contactpersonendag:   nntb 
 
 
 
Comité van Toezicht  
Interreg VA:     Vrijdag    6 maart  10.30 uur 
      Vrijdag  26 juni    10.30 uur 
      Vrijdag  27 november  10.30 uur 
 
 
Interreg-Stuurgroep V A:   Dinsdag  17 maart  12.00 uur 
      Donderdag 25 juni   10.00 uur 
      Dinsdag    1 december   12.00 uur 
  
Eindejaarsbijeenkomst   Maandag 14 december  15.00 uur 
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