Verslag
Vergadering Euregioraad op 4 juni 2020, 14:00 uur
in het Bürgerhaus van de gemeente Weeze
Punt 1 Opening en verwelkoming
De voorzitter, de heer Francken, opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de
toeschouwers die de vergadering via livestream bijwonen van harte welkom. Hij
noemt daarnaast de in 2016 gerealiseerde nieuwbouw van het Bürgerhaus en het feit
dat het pand door vrijwilligers wordt beheerd, wat een grote meerwaarde betekent
voor de gemeente Weeze.
De voorzitter, de heer Francken vraagt of de agenda in de voorliggende vorm kan
worden vastgesteld. Er zijn geen kanttekeningen noch opmerkingen. De agenda
wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 28 november 2019 (toegezonden op 14-01-20)
Er zijn geen opmerkingen.
Besluit:
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

Punt 3 Update corona
De voorzitter merkt op dat de crisis ook het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal
sterk heeft beïnvloed, zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht.
Dat de grens tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland open gebleven is, is zijns
inziens te danken aan de goede, op wederzijds vertrouwen gebaseerde verstandhouding tussen beide landen.
Dit bleek eens te meer uit de wederzijdse ondersteuning van Duitse en Nederlandse
ziekenhuizen bij de beschikbaarstelling van vrije capaciteit op de IC's. Hier heeft ook
het Euregionale Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg zijn
grensoverschrijdende meerwaarde aangetoond.
Dit geldt ook voor het GrensInfoPunt in Kleve, dat dezer dagen zeer veel vragen van
grensgangers heeft ontvangen, vooral van mensen die geen aanspraak bleken te
kunnen maken op de desbetreffende nationale steunprogramma's. Vervolgens heeft
men zich tot de verantwoordelijke ministeries gericht en konden er gedeeltelijk
oplossingen worden gevonden. Bijzondere erkentelijkheid geldt hierbij jegens de
GrensInfoPunt medewerkers bij de Euregio Rijn-Waal.
De voorzitter benadrukt dat het voor hem persoonlijk kort na de lockdown bijzonder
belangrijk was om de verschillende situaties aan beide zijden van de grens voor alle
inwoners van de Euregio Rijn-Waal transparant weer te geven.
Hij bedankt het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal dat met het inrichten van een
Corona-webportal zijn voorstel heeft overgenomen. Het Corona-webportaal
informeert over de actuele situatie rondom corona in de Euregio Rijn-Waal.
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Burgemeester Christoph Fleischhauer van Moers wijst nog eens op de onhoudbare
toestanden in de vleesverwerkende industrie in de grensregio en op de huisvesting
van arbeidsmigranten en de gevaren voor de gezondheid van allen. Hij pleit voor een
krachtig signaal, een verklaring vanuit de gelederen van de Euregioraad, die staat
voor openheid, ruimdenkendheid en menselijke interactie, om zich zo tegen deze
bedenkelijke praktijken uit te spreken.
Burgemeester Karel van Soest, gemeente Boxmeer, geeft aan dat de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Bergen, Gennep, Mill en Mook regelmatig zaken afstemmen met de
Duitse burgemeesters van Goch en Weeze. Daarbij heeft de burgemeester van Goch
zijn Nederlandse collega's middels een notitie geïnformeerd over de problematiek van
de uitzendkrachten die in Nederlandse slachterijen werken. Karel van Soest heeft
deze notitie doorgestuurd naar Emile Roemer, burgemeester van Heerlen, die door
de Nederlandse minister van sociale zaken belast is met het onderzoek naar de
huisvesting van uitzendkrachten in de grensregio en daarbij vooral kijkt naar de
mensen die in de vleesindustrie werken. Hiermee wordt in ieder geval gewaarborgd
dat het onderwerp op het hoogste niveau aandacht krijgt, waarbij een verklaring van
de Euregioraad dit nog kan versterken.
De Euregio-voorzitter voegt hieraan toe dat ook minister Laumann in dit verband een
krachtige verklaring heeft afgelegd en een passend onderzoek dienaangaande heeft
ingesteld. Daarnaast zijn er volgens de voorzitter ook positieve voorbeelden te
noemen, zoals van een slachterij in Geldern en de accommodatie voor uitzendkrachten op de luchthaven Weeze. De door burgemeester Fleischhauer
geformuleerde zorg zou in een brief aan de verantwoordelijke ministeries naar voren
moeten worden gebracht.
Sjaak Kamps voegt hieraan toe dat het heel goed is dat de Euregioraad een signaal
afgeeft en dat men zich moet concentreren op de grensoverschrijdende problematiek,
vooral met betrekking tot de ontoereikende uitwisseling van informatie. Voor Duitse
en Nederlandse burgemeesters is het erg moeilijk om te vast te stellen wie in
Nederland werkt en in Duitsland gehuisvest is, aldus de heer Kamps. Hier zou de
Euregio kunnen pleiten voor een snel en gemakkelijk verloop van de informatiestroom. Waar de Duitse wetgeving moet worden aangepast, moet dit uiteraard aan
Duitse zijde worden geïnitieerd.
Sjaak Kamps stelt voor om een brief te sturen naar de verantwoordelijke ministeries
en naar de heer Emile Roemer, opdat deze kwestie daar verder kan worden
behandeld.
Mevrouw Kalthoff, gemeente Arnhem, voegt hieraan toe dat er natuurlijk ook rekening
moet worden gehouden met de Nederlandse regelgeving omtrent gegevensbescherming (AVG), maar dat er zeker een positieve houding is ten opzichte van het
voornemen.
De voorzitter licht de verdere procedure toe en brengt deze in stemming.
Het voorstel om een brief op te stellen en deze naar de verantwoordelijke ministeries
te sturen, wordt unaniem goedgekeurd.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Ocke Hamann, directeur van de
Niederrheinische IHK (Industrie- und Handelskammer) en hoofd van de afdeling
nationale en regionale economie, industrie, transport en logistiek. De heer Hamann
informeert over de economische gevolgen van de coronacrisis voor de regio aan de
hand van een enquête die onder bedrijven in het werkgebied van de IHK is
gehouden. Het economische stimuleringspakket dat recentelijk door de Bonds-
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regering is aangenomen, wordt toegejuicht en in zijn betoog licht hij er enkele punten
uit: de verwachte omzetdaling, de conjunctuurindex, het aantal bedrijven in de regio
waarvoor momenteel faillissement dreigt (9%), de sectoren die in hoge mate worden
bedreigd, de verwachtingen van ondernemingen in de regio en, niet op de laatste
plaats, de afgenomen vraag. Hij benoemt de onbureaucratische steun van de
bedrijven door de lokale autoriteiten als bijzonder positief.
Ulrich Francken informeert de aanwezigen over de ontwikkelingen op de luchthaven
Weeze en de financiële maatregelen om de bedrijfsontwikkeling tot 2024 te
waarborgen.
In dit verband benadrukt de heer Hamann ook de mogelijkheden die de luchthaven
heeft door de nabijheid van de grens. Naar zijn mening kan de door Ryanair
aangekondigde prijzenoorlog in het segment van de goedkope vluchten ook worden
gezien als impuls voor de luchthaven.
In zijn bijdrage vestigt de heer Heinzel nogmaals de aandacht op het uitstekende
werk van het GrensInfoPunt in Kleve en hij prijst de uitstekende coördinatie mede
gezien de moeilijke situatie bij het passeren van de grens, op het gebied van
bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting en hoe weinig daar geregeld is en gecoördineerd
wordt. De GrensInfoPunten hebben uitstekend werk verricht bij het coördineren van
de regelgeving, zodat er zowel aan Duitse als Nederlandse zijde optimaal toegang
toe is.
Punt 4 Actualisering Strategische Agenda
De voorzitter geeft het woord aan Jan van Zomeren, Euregio-ambassadeur en
moderator van de Strategische Agenda, om verslag uit te brengen over de huidige
status van de strategienota.
De heer Van Zomeren legt in zijn betoog uit dat het enthousiasme en de hoge mate
van participatie tot nu toe hebben bijgedragen aan het ontstaan van een groot aantal
wensen en ideeën. Tegelijkertijd geeft hij aan dat een herijking van de Strategische
Agenda geen lijst van een groot aantal verschillende onderwerpen moet zijn, maar bij
voorkeur een aantal niet al te abstract geformuleerde kernpunten moet bevatten; er
moet een focus worden vastgesteld.
Toen de ontwikkeling van het concept gestalte begon te krijgen, werd het abrupt
onderbroken door de coronaontwikkelingen. Het onderwerp verdween enigszins naar
de achtergrond. De vraag rees echter ook hoe actueel het herziene concept op veel
gebieden zou zijn zonder de ontwikkelingen en gevolgen van de coronapandemie
erin op te nemen.
Tijdens de stakeholderbijeenkomsten werd duidelijk dat het herziene concept geen
vastomlijnd document moet zijn, maar dat het flexibel moet zijn om in te kunnen
spelen op maatschappelijke veranderingen.
Jan van Zomeren geeft aan dat de gemeenten tot nu toe zeer actief hebben
gereageerd op de eerste versie van het concept en dat deze reacties er ook in
worden verwerkt. In veel gevallen ging het daarbij om een soms andere, vaak
sterkere focus op de vier thema's klimaat en economie, arbeidsmarkt en onderwijs,
leefbaarheid en Euregionale identiteit.
Hier aanbeland gaat de heer Van Zomeren concreet in op het thema water. Enerzijds
gaat het om de voor onze regio zo typerende rivieren, die worden gekenmerkt door
watergebonden bedrijvigheid, maar waar anderzijds ook risicovolle aspecten aan zijn
verbonden, zoals droogte, overstromingen of schadelijke lozingen in het
oppervlaktewater.
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Verder wordt de gezamenlijke geschiedenis in de regio genoemd als een verbindend
element. Met betrekking tot de Euregionale identiteit wordt gesteld dat die nog
zwaarder mag worden aangezet. Dat spreekt 100% uit de vraag of Euregioraadsleden gefaciliteerd kunnen worden om daaraan bij te dragen.
Tot slot geeft de heer Van Zomeren aan te willen proberen in de nieuwe Strategische
Agenda weer te geven waar de verschillen zitten ten opzichte van de huidige versie.
Er zal worden getracht alle opmerkingen, van identiteit tot 'Kulturarbeit', in de
Strategische Agenda te verwerken, juist ook tegen de achtergrond van Corona.
Mevrouw Kalthoff, gemeente Arnhem, merkt op dat de actoren die aan de
afzonderlijke prioritaire thema's zijn toegewezen, willekeurig lijken en dat deze
zouden moeten worden aangevuld of nader geconcretiseerd, bijvoorbeeld met de
regio Arnhem/Nijmegen.
Mevrouw Frederiks, gemeente Apeldoorn, zegt het concept inhoudelijk een goed stuk
te vinden, maar zou willen dat ook de positieve leereffecten van de
grensoverschrijdende samenwerking erin werden weergegeven.
Besluit:
Kennisneming.
Punt 5 INTERREG
Nieuwe projectvoorstellen
Er zijn vier projectvoorstellen die in de besluitvormingsprocedure kunnen worden
opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende projectvoorstellen
1.
2.
3.
4.

Euregionaal mobiliteitsplan
Nachrichten – Nieuws
Digitalisering - demografie - diversiteit (reserveproject)
Disruptief (reserveproject)

De voorzitter deelt mede dat uit het stuk naar voren komt dat de Euregio Rijn-Waal de
leadpartner is van het project 'Euregionaal Mobiliteitsplan'. De Euregioraad heeft in zijn
vergadering van 28 november 2019 in het kader van een raadsinitiatief van de gemeente
Nijmegen al positief ingestemd met de verdere uitwerking van deze studie.
Aan het project 'Euregionaal Mobiliteitsplan' is bovendien op basis van de urgentiebesluiten
van 24 april 2020 en de adviezen van het dagelijks bestuur van 8 mei 2020 een positief
besluitvoorstel verleend.
Aangezien er over dit onderwerp geen verdere vragen zijn, wordt voorgesteld het project
'Euregionaal mobiliteitsplan' met een positief besluitvoorstel aan de stuurgroep voor te
leggen.
Besluit:
Unanieme goedkeuring
De voorzitter vervolgt dat voor de drie andere projecten ook gedetailleerde stukken en
projectbeschrijvingen beschikbaar zijn.
Aan de projecten Nachrichten - Nieuws, Digitalisering - Demografie - Diversiteit (als
reserveproject) en Disruptief (ook als reserveproject) is zowel op basis van de
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urgentiebesluiten van 24 april 2020 als op basis van de adviezen van het dagelijks bestuur
van 8 mei 2020 een positief advies verleend.
De heer Van Oort, gemeente Cuijk, vraagt of de gemeente Cuijk vanwege de getoonde
belangstelling ook bij het project Nieuws betrokken wordt. Het bureau bevestigt dat dit met
de projectdrager zal worden gecommuniceerd.
De heer Heinzel, Kreis Kleve, vraagt of het juist is dat de reserveprojecten alleen worden
goedgekeurd wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit wordt bevestigd.
Er wordt voorgesteld de projecten met een positief besluitvoorstel van de Euregioraad aan
de Interreg-stuurgroep voor te leggen.
Besluit:
Unanieme goedkeuring
•

Gevolgen van corona voor:
 Lopende projecten
In de toelichting kan worden gelezen dat ook het INTERREG-programma
Deutschland-Nederland op de coronapandemie heeft gereageerd; het ondersteunt de
lopende en de zich in de afrondingsfase bevindende projecten met passende
maatregelen.


Voorbereidingproces INTERREG VI
Sjaak Kamps brengt kort verslag uit over de stand van zaken bij het
voorbereidingsproces en verwijst naar de laatste ontwikkelingen betreffende het
meerjarig financieel kader van de EU, dat waarschijnlijk pas onder het Duitse
raadsvoorzitterschap zal worden aangenomen.
De heer Boerman, gemeente Doetinchem, vraagt of de coronacrisis ook gevolgen
heeft voor de Interreg-middelen. Sjaak Kamps geeft aan dat dit nog geheel
onduidelijk is.
De heer Francken voegt hieraan toe dat ook de Brexit nog de nodige gevolgen zal
hebben en dat er in dit opzicht behoefte is aan verdere regelgeving.

Aangezien er verder geen vragen zijn, wordt overgegaan tot het volgende punt 'Stand van
zaken INTERREG VA Deutschland-Nederland'.
Er zijn geen andere vragen over dit punt.
Besluit:
Kennisneming
Punt 6 Ingekomen aanvraag
• ICE-halte Stadt Wesel
De heer Hovest, Stadt Wesel, licht de achtergrond van deze aanvraag toe en stelt dat de
komst van een ICE-halte in Wesel zal leiden tot een aanzienlijk betere verkeerstechnische
ontsluiting van de gehele regio Niederrhein. Dit blijkt ook uit de positieve
afstemmingsgesprekken met de NS en de federale en deelstaatministeries van verkeer.
Alleen Deutsche Bahn houdt de inrichting van een dergelijke halte in Wesel tegen met als
argument de stoptijd van de ICE.
De gemeente Arnhem, die op dit punt ook spreekt voor de regio Arnhem/Nijmegen en de
provincie Gelderland, geeft de voorkeur aan een halte op het internationale station van de
luchthaven van Düsseldorf en kan de aanvraag momenteel niet steunen.
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Vanuit de visie van de gemeente Nijmegen, de heer Bakker, is een duidelijkere motivering
van de aanvraag noodzakelijk om een besluit te kunnen nemen.
De heer Hovest verwijst nogmaals naar gesprekken met de NS die zich om economische en
ecologische redenen positief uitgelaten hebben over een stop in Wesel voor de verbinding
Amsterdam-Berlijn.
De voorzitter stelt voor dat Stadt Wesel de vandaag genoemde argumenten en informatie
nogmaals schriftelijk inbrengt en dat de verdere advisering aan het dagelijks bestuur wordt
gedelegeerd.
De IHK geeft aan dat Deutsche Bahn momenteel werkt aan een Duitse dienstregeling
(Deutschland-Takt), die echter alleen betrekking heeft op Duitsland. Het grensoverschrijdende vervoer zou hierin meegenomen moeten worden. Daarom zou het nu het juiste
moment zijn om deze kwestie aan de orde te stellen en te bespreken met het bondsministerie van verkeer en Deutsche Bahn.
De heer Heinzel sluit zich hierbij aan en benadrukt dat dit plan zijns inziens ook vanwege de
bereikbaarheid van Oost-Gelderland voor beide zijden interessant zou zijn.
De heer Hovest pleit ervoor dit plan op basis van de beschikbare informatie bij de
betreffende instanties neer te leggen.
De heer Bakker, gemeente Nijmegen, wil nogmaals benadrukken dat men in principe niet
tegen een nieuwe halte is, maar dat dit besluit op een evenwichtige basis moet worden
genomen.
Sjaak Kamps vraagt Stadt Wesel de argumenten opnieuw aan het secretariaat van de
Euregio Rijn-Waal toe te sturen, zodat er nog voor de zomervakantie een beslissing kan
worden genomen.

Punt 7 Financiën
De voorzitter maakt bekend dat de voorzitter van de Financiële Controle Commissie, de heer
Driessen, verhinderd is en dat Heiko Schmidt ernstig ziek is. Hij wenst de laatste een
spoedig herstel toe.
Hij geeft het woord aan mevrouw Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen.
•

Jaarafsluiting 2019
Op 8 mei 2020 heeft de financiële controlecommissie dit rapport in aanwezigheid van de
heer Kamps, secretaris, de heer Kochs, plaatsvervangend secretaris, mevrouw Knoor en
de heer Terporten, de voor financiën verantwoordelijke medewerkers, en de heer
Jürgens, accountant en belastingadviseur bij accountantskantoor Concunia GmbH,
besproken.
Het controlerapport van accountantskantoor Concunia GmbH uit Münster betreffende de
controle van de jaarrekening 2019 bevat geen controlevaststellingen.
De jaarrekening 2019 vertoont een overschot ter hoogte van € 192.469,47.
Dit is een eenmalig overschot, dat het gevolg is van het feit dat projectpartners in twee
projecten, die op resp. 31 december 2019 en 29 februari 2020 zijn afgelopen, hun
achterstallige cofinancieringsbijdrage pas in 2019 hebben voldaan.
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Het accountantskantoor Concunia GmbH heeft een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven. Het accountantskantoor bevestigt tegelijkertijd dat de jaarafsluiting aan de
wettelijke voorschriften voldoet en met inachtneming van de principes van boekhouden
volgens goed koopmanschap een beeld verschaft van de vermogenspositie,
schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar lichaam dat in
overeenstemming is met de daadwerkelijke situatie. Het jaarverslag is in
overeenstemming met de jaarafsluiting, verschaft in zijn totaliteit een juist beeld van de
vermogenspositie, schuldenpositie, rentabiliteit en financiële positie van het openbaar
lichaam en geeft mogelijkheden en risico's voor de toekomstige ontwikkeling op de juiste
wijze weer.
De financiële controlecommissie sluit zich bij deze conclusie aan en adviseert
tegelijkertijd het controlerapport inclusief balans, de winst- en verliesrekening en de
liquiditeitsrekening aan de Euregioraad voor te leggen en de bijbehorende bijlagen op de
website van de Euregio Rijn-Waal ter inzage ter beschikking te stellen.
Mevrouw Pelzer spreekt haar lof uit voor het goede werk van het secretariaat van de
Euregio Rijn-Waal en voor de gedetailleerde toelichting.
De heer Van Oort vraagt of met het begrip 'bijzondere reserve' de 'algemene reserve'
wordt bedoeld. Dit wordt bevestigd.
Besluit:
De Euregioraad neemt kennis van het verslag van de financiële controlecommissie.
Kanttekeningen bij het controlerapport zijn niet noodzakelijk.
De Euregioraad stelt de jaarrekening 2019 vast en besluit het overschot over 2019 ter
hoogte van € 192.469,47 aan de bijzondere reserve toe te voeren.
De Euregioraad besluit over het begrotingsjaar 2019 decharge te verlenen aan het
dagelijks bestuur en aan de secretaris
•

Correctie begroting 2020

De voorzitter wijst op de nog uit te voeren correctie in de begroting voor 2020.
Tijdens de goedkeuringsprocedure door de Bezirksregierung Düsseldorf heeft deze
opmerkingen geplaatst en vaststellingen gedaan, die conform in de begroting voor 2020 zijn
opgenomen en aangevuld. De leden van de Raad vinden de toelichting hierbij in de stukken.
Er zijn geen andere vragen over dit punt.
De voorzitter stelt voor te stemmen over het besluitvoorstel, de begroting (Haushaltsplan en
Haushaltssatzung) en de bijlagen.
Besluit:
De Euregioraad stelt unaniem de begroting (Haushaltssatzung, Haushaltsplan) en de
bijlagen vast.
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Punt 8 Mededelingen
•

Terugblik

De voorzitter deelt mede dat de leden van de raad met de vergaderstukken een overzicht
hebben ontvangen van belangrijke grensoverschrijdende activiteiten en gebeurtenissen.
De heer Heinzel, Kreis Kleve, vraagt of de in de begroting geraamde middelen voor
projecten in het kader van 75 jaar vrijheid ook nog beschikbaar zullen zijn voor evenementen
in 2021.
De heer Kamps bevestigt dit en voegt toe dat coronagerelateerde projecten en activiteiten te
zijner tijd onder verwijzing naar 75 jaar +1 kunnen worden gefinancierd.
Sjaak Kamps besluit met de opmerking dat deze vergadering tevens de laatste
Euregioraadsvergadering is van voorzitter Ulrich Francken en bedankt de heer Francken
voor de vele jaren waarin hij zich met veel passie heeft ingezet voor de grensoverschrijdende
samenwerking.
De heer Francken dankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en geeft met zijn
motivatie als beweegreden aan dat hij zich ook na deze tijd zal blijven inzetten voor
grensoverschrijdende samenwerking.

Punt 9 Rondvraag en sluiting
Omdat er geen verdere opmerkingen of vragen zijn, sluit de voorzitter de vergadering.
Einde vergadering: 15:55 uur.
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