
 

MEMO 2015 / 3 
naar aanleiding van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 27 november 2015 in Losser 

 

1. Grensoverschrijdende spoorverbindingen en vroeg buurtaalonderwijs 
De EUREGIO heeft de belangrijkste uitdagingen van het regionale grensoverschrijdende 
personenvervoer per spoor samengevat. Het gaat daarbij met name om de invoering van 
regionale grensoverschrijdende spoorverbindingen, gebruikersvriendelijke grensoverschrijdende 
ticketing en betrouwbare grensoverschrijdende passagiersinformatie. Het INTERREG-project 
‘SpoorRegio’ richt zich op het eerste thema en is in de vergadering door de EUREGIO-Raad  
goedgekeurd. Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen in Nederland hebben de leden van de 
Raad een motie ingediend bij het samenwerkingsverband om ook richting Den Haag het belang 
van grensoverschrijdende regionale spoorverbindingen te benadrukken. Verder werd ook een 
motie ingediend voor meer vroeg buurtaalonderwijs op basisscholen in het grensgebied. De 
EUREGIO-Raad heeeft beide moties unaniem aangenomen. 
 

2. Benoeming van nieuwe leden voor het EUREGIO-Bestuur 
Na de verkiezingen in NRW heeft de EUREGIO-Raad de opvolgers voor het Dagelijks Bestuur van de 
EUREGIO gekozen: Dr. Klaus Effing, Landrat van de Kreis Steinfurt, als opvolger van Thomas 
Kubendorff en Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat van de Kreis Coesfeld, als opvolger van 
Markus Lewe, burgemeester van de Stadt Münster. 
 

3. Stand van zaken en planning rechtsvormwijziging 
Het Secretariaat heeft op 21-07-2015 bij de Bezirksregierung Münster een aanvraag ingediend voor 
goedkeuring van de Regeling op 20-11-2015. Het is de bedoeling dat de Regeling evenals de 
goedkeuring in december 2015 worden gepubliceerd in het Amtsblatt voor het Regierungsbezirk 
Münster. Het secretariaat zal ook Nederland en Niedersachsen verzoeken om publicatie van de 
Regeling volgens de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig art. 23 lid 2 van de Regeling ontstaat het 
openbaar lichaam dan op 01-01-2016. Een voorwaarde voor de handelingsbevoegdheid van het 
grensoverschrijdend openbaar lichaam is dat zijn organen Algemeen Bestuur, EUREGIO-Raad en 
Dagelijks Bestuur bijeenkomen en een aantal besluiten nemen. Deze bijeenkomst staat gepland voor 
08-01-2016. Op dezelfde dag staan ook opheffingsbesluiten op het programma voor de EUREGIO 
e.V. en de Stichting EUREGIO Cross Border Consultancy (Stichting ECC). 
 

4. EUREGIO begroting 2016 
De begroting 2016 wordt afgesloten met een overschot van 1.036.198 €. Dit buitengewoon hoge 
overschot wordt veroorzaakt door de vermogensoverdracht van EUREGIO e.V. aan het openbaar 
lichaam voor een bedrag van 1.005.206 €, die in 2016 een eenmalig opbrengstverhogend effect 
op de begroting heeft. Wanneer deze opbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het 
overschot voor 2016 30.992 €. Voor een realistische vergelijkbaarheid van de jaren moet worden 
uitgegaan van deze gecorrigeerde waarde van 30.992 €, die een solide begroting van het 
openbaar lichaam weerspiegelt. 
 

5. Stand van zaken Pact: arbeidsmarkt over de grens! 
Het idee van het pact wordt door veel potentiële partners positief opgepakt. De ondertekening van 
het pact staat op het programma voor 10-12-2015. De leden van de EUREGIO-Raad zijn van 
harte welkom. 
 

6. INTERREG V A 
In de vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep voor het EUREGIO-gebied op 23-04-2015, 
25-06-2015 en 29-10-2015 zijn tot dusver in totaal elf projecten goedgekeurd.  
 

7. INTERREG V Kaderproject 
Om ook kleinere projecten toegang tot het subsidieprogramma te kunnen bieden met zo min mogelijk 
administratieve lasten voor de aanvragers, heeft de EUREGIO als leadpartner het zogenaamde 
‘kaderproject’ aangevraagd en goedgekeurd gekregen. Dit maakt een subsidiëring tot 25.000 € 
mogelijk. In de vergadering zijn subsidiebepalingen en de goedkeuringsprocedure vastgelegd. Meer 
informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op: http://www.euregio.eu/nl/subsidies/subsidiemogelijkheden-

tot-€-25000.  
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