Verslag
Vergadering van de Euregioraad
op 28 november 2019, 14:00 uur
in Museum Schloß Moyland, Am Schloß 4, 47551 Bedburg-Hau
Punt 1 Opening en verwelkoming
De voorzitter, de heer Francken, opent de vergadering, heet de aanwezigen van
harte welkom en dankt voor hun aanwezigheid. En hij dankt de gemeente BedburgHau voor de geboden mogelijkheid om de vergadering van de Euregioraad in
Museum Schloss Moyland te houden.
De voorzitter geeft de burgemeester van de gemeente Bedburg-Hau, de heer Peter
Driessen, het woord. Burgemeester Peter Driessen stelt zijn gemeente kort voor en
presenteert Museum Schloss Moyland.
De voorzitter bedankt de heer Driessen en geeft vervolgens de heer Marc Wingens
van Stichting Erfgoed Gelderland het woord, om de stand van zaken van het project
RheijnlandExperiences te presenteren.
De PPP is bij het verslag bijgevoegd.
Voorzitter Francken vraagt of iemand ten aanzien van de agenda bezwaren of
verzoeken tot aanvulling heeft. Er zijn geen kanttekeningen noch opmerkingen. De
agenda wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Euregioraad d.d. 6 juni
2019 (toegezonden op 25 juni 2019)
Er zijn geen opmerkingen.
Besluit:
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

Punt 3 Tenuitvoerlegging van de statutenwijziging
1. Extra bestuurslid
Na de in de vergadering van de Euregioraad van 6 juni 2019 goedgekeurde
statutenwijziging bestaat het dagelijks bestuur thans uit acht leden. Dit betekent dat
er een extra Nederlands bestuurslid moet worden benoemd. Na intensief overleg stelt
het bestuur de heer Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, voor als
extra lid van het dagelijks bestuur. Met Geert van Rumund zou meteen de Regio
Food Valley in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn. De voorzitter verleent
burgemeester Van Rumund het woord om zich kort voor te stellen. De voorzitter
vraagt of iemand een geheime stemming wenst. Dit is niet het geval. Er kan derhalve
door middel van hand opsteken worden gestemd.
Besluit:
De heer Geert van Rumund wordt unaniem verkozen tot lid van het dagelijks bestuur.
De voorzitter feliciteert de heer Van Rumund en overhandigt hem een bos bloemen.
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2. Bezetting van de commissies
De Euregioraad heeft in zijn vergadering van 6 juni 2019 de nieuwe statuten
goedgekeurd. Onder meer de samenstelling van de commissies is gewijzigd. Elk van
de commissies heeft thans naast de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter nog
20 leden. Uitzondering is de commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding.
Doordat het Landschaftsverband Rheinland zitting heeft in de commissie is
Nederland ook met een zetel meer vertegenwoordigd. In de bijlage bij het verslag zijn
de betreffende oude en nieuwe leden opgevoerd. De voorzitter verzoekt om door
middel van stemming vast te stellen of er met de bezetting van de commissies
overeenkomstig het stuk wordt ingestemd.
Besluit:
De Euregioraad bevestigt unaniem het voorstel tot bezetting van de commissies (zie
bijlage).
3. Wijziging van het reglement van orde
Analoog aan de in de vergadering van de Euregioraad van 6 juni 2019 goedgekeurde
statutenwijziging was er tevens een wijziging in het reglement van orde noodzakelijk.
De concrete wijzigingen zijn in het als bijlage bij het verslag gevoegde reglement van
orde gemarkeerd.
Besluit:
Er wordt unaniem ingestemd met de wijzigingen in het reglement van orde (zie
bijlage).
Punt 4 Actualisering Strategische Agenda
De voorzitter geeft Euregio-Ambassadeur Jan van Zomeren het woord om verslag
te doen over de stand van zaken bij de Strategische Agenda.
De heer Van Zomeren brengt de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken en
van de daarmee samenhangende, al uitgevoerde maatregelen van de Strategische
Agenda 2020+. Hij belicht in het bijzonder de resultaten van de informele vergadering
van de Euregioraad op 21 maart 2019, de enquête onder de leden en de
stakeholderbijeenkomsten op 8 oktober 2019 en op 8 november 2019. Het dagelijks
bestuur zal de leden van de Euregioraad verder over de status van de Strategische
Agenda 2020+ informeren.
Besluit:
Kennisneming.
Punt 5 Grensoverschrijdende bereikbaarheid en mobiliteit
De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen heeft ten aanzien van de verbinding
Nijmegen-Kleve onder meer besloten in de Euregioraad een studie te initiëren over
een betere ontsluiting van de regio ten oosten van Nijmegen.
Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft de griffie van de gemeenteraad van de
gemeente Nijmegen op 9 oktober jl. een notitie ingediend met het verzoek deze in de
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daartoe geschikte Euregio-commissie te bespreken. De notitie in kwestie is zowel aan
de commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding als aan de commissie voor
economische aangelegenheden voorgelegd. Beide commissies hebben het voorstel
positief beoordeeld. Daarbij is geopperd dat een dergelijk onderzoek rekening moet
houden met verdere ontwikkelingen op het gebied van de grensoverschrijdende
mobiliteit en het openbaar vervoer en het gehele werkgebied van de Euregio RijnWaal moet omvatten.
De voorzitter stelt voor dat het dagelijks bestuur de randvoorwaarden voor een
dergelijk onderzoek verder uitwerkt en de Euregioraad over de verdere voortgang
informeert.
Door de provincie Gelderland wordt in de persoon van mevrouw Van de Woude
opgemerkt dat het onderzoek naar de verdere ontwikkelingen op het gebied van de
grensoverschrijdende mobiliteit en het openbaar vervoer niet automatisch tot gevolg
heeft dat de provincie bij de uitvoering financieel participeert.
De gemeente Gennep verzoekt ook de regio Limburg bij het onderzoek te betrekken.
Er worden individuele wensen geuit om bepaalde verkeersknelpunten te ontlasten.
Daarop deelt de voorzitter mede dat dit onderzoek zijns inziens niet zo ver kan gaan
dat alle verkeersknelpunten in het grensgebied worden opgelost. Er zijn al veel
deelstudies waarmee rekening moet worden gehouden, zo zegt hij. Deze moeten
grensoverschrijdend bijeen worden gebracht.
Besluit:
Het dagelijks bestuur krijgt de opdracht de inhoudelijke en financiële
randvoorwaarden te concretiseren en de Euregioraad daarover te informeren.
PUNT 6

INTERREG VA
•

Punt 6a

Stand van zaken INTERREG VA

Verslag vanuit de vergaderingen van de stuurgroep en
begrotingsoverzicht

De voorzitter verwijst naar de met de uitnodiging toegezonden stukken en geeft aan
dat de heer Kochs voor het beantwoorden van open vragen beschikbaar is. Er
worden geen vragen gesteld.
Besluit:
Kennisneming

Punt 6 b

Nieuw projectvoorstel

Het INTERREG VA-projectvoorstel "Volunteers 2.0" is ingediend en kan worden
opgenomen in de besluitvormingsprocedure:
De heer Kochs verwoordt voor de aanwezigen de kanttekeningen bij en de uitspraak
over het project van de kant van de commissie voor grensoverschrijdende
verstandhouding en de commissie financiën en projecten. In die commissies is het
project principieel positief beoordeeld, met de kanttekening dat de praktische
meerwaarde van het project duidelijker moet worden uitgewerkt.
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De aanvrager heeft de volgende aanwijzingen meegekregen:
Het praktische kader moet in de aanvraag duidelijk naar voren komen:
- Er moeten kwantitatieve doelen en meetbare indicatoren worden gedefinieerd.
- Welke maatregelen worden er concreet gerealiseerd?
- Welke dorpsgemeenschappen en welke wijken in de steden doen mee aan
het project?
- De structuur/interactie tussen Duitse en Nederlandse partners en de
grensoverschrijdende meerwaarde moeten beter tot uiting komen.
- De al actieve maatschappelijke verenigingen zoals de AWO moeten bij het
project worden betrokken.
Zowel de afbakening als de verbinding met het project Krake moeten duidelijk naar
voren komen; het demografierapport van de Kreis Kleve moet bij de projectplanning
worden betrokken.
Besluit:
Het project wordt in principe toegejuicht. Vanwege de nog af te verrichten herziening
van het project wordt de definitieve standpuntbepaling unaniem aan het dagelijks
bestuur gedelegeerd.
Punt 6c Toekomst INTERREG VI 2020+
De heer Kamps beschrijft de stand van zaken bij de voorbereiding van het
INTERREG VI A-programma. De inhoudelijke voorbereiding van het INTERREG VI Aprogramma Deutschland-Nederland loopt en is qua prioriteiten een doorontwikkeling
van het Interreg V-programma. De voor het INTERREG VI-programma noodzakelijke
afsluiting van de onderhandelingen over het meerjarige financiële kader loopt helaas
vertraging op. Hier wordt op zijn vroegst in de loop van 2020 een resultaat verwacht.
Besluit:
Kennisneming
Punt 7

Presentatie People to People-project "Terug naar school – Zurück zur
Schule"
Het hierboven genoemde project heeft zich grensoverschrijdend beziggehouden met
het thema schoolverzuim en voortijdige schooluitval. Het project wordt uitgevoerd
door Karakter uit Nijmegen en het Landschaftsverband Rheinland. In eerste instantie
ging het er om de omvang van het schoolverzuim nauwkeurig in beeld te brengen,
met als doel effectieve interventiemaatregelen te ontwikkelen om het aantal
voortijdige schoolverlaters terug te dringen.
De heer Bas van der Veen presenteert de resultaten van het project.
Mevrouw Lüngen van Landschaftsverband Rheinland wil graag een eindrapportage
van dit project ontvangen.
Door Stadt Goch wordt gevraagd of deze studie genderspecifiek is uitgevoerd dan
wel of er genderspecifieke gedragspatronen aan het licht zijn gekomen?
De projectdrager geeft aan dat dit niet het geval is.
Verder stelt Stadt Goch de vraag of het project handelingsadviezen heeft
voortgebracht en zo ja, wat daarmee wordt gedaan?
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De projectdrager geeft aan dat niet alleen de verzuimde schooltijd het probleem is,
maar dat een scala aan oorzaken leidt tot schoolverzuim. Daartoe moeten er per
geval pragmatische afzonderlijke oplossingen worden gevonden.De PowerPointpresentatie is bij het verslag gevoegd.
Besluit:
Kennisneming
Punt 8

Financiën
Begroting 2020
De voorzitter geeft aan dat bij vragen over de begroting voor 2020 mevrouw Knoor
deze met alle plezier beantwoordt.
Er worden geen vragen gesteld.
Besluit:
De begroting 2020 inclusief bijlagen wordt unaniem goedgekeurd.

Punt 9

Mededelingen
•

Eindejaarsbijeenkomst en Euregio Eremedaille
De voorzitter deelt mede dat de eindejaarsbijeenkomst dit jaar
plaatsvindt op maandag 16 december a.s. van 15:00 tot ca. 18:00 uur
in het Euregio-Forum van de Euregio Rijn-Waal.

•

Grenslandconferentie 2020
De eerstvolgende grenslandconferentie wordt gehouden op 28 mei
2020 in Duisburg.

•

Euregionale Scholenwedstrijd
De voorzitter wijst in dit kader op de Final Event op 25 maart 2020 in
Pathé Nijmegen.

•

Arbeit/dsmarktplat(t)form
De voorzitter weet te melden dat in dit kader afgelopen maandag een
intentieverklaring en een financieringsovereenkomst voor de
GrensInfoPunten door alle partijen is ondertekend.

•

Vergaderschema 2020

Besluit:
Kennisneming
Punt 10

Rondvraag en sluiting

De voorzitter nodigt de leden van de raad nu uit voor een rondleiding door Museum
Schloß Moyland. Daarna is er nog de mogelijkheid tot netwerken bij een hapje en een
drankje.
De voorzitter dankt de deelnemers voor het constructieve en prettige overleg en sluit
de vergadering.
Einde vergadering: 15:30 uur.
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