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Datum raadsvergadering : 29 oktober 2015
Volgnummer : 6

Onderwerp : Benoeming afgevaardigden en plaatsvervangers Algemeen Bestuur EUREGIO

Voorgestelde beslissing:

1 Benoeming afgevaardigden en diens plaatsvervangers in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO uit het 
midden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Oude 
IJsselstreek

2 Instemmen met de benoeming van, namens het college voorgedragen collegelid Jan Finkenflügel als één van 
de drie afgevaardigden in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO

3 Instemmen met benoeming overige twee leden uit het midden van de gemeenteraad alsmede drie 
plaatsvervangers.

Aanleiding
De EUREGIO, het in Gronau/Enschede gevestigde grensoverschrijdende samenwerkingsverband van 129 
Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land-)Kreise, wil begin 2016 overgaan tot wijziging van haar 
rechtsvorm en tot harmonisatie van de lidmaatschapsbijdragen. De lidgemeenten kunnen, net als nu, ook in 
de toekomst vertegenwoordigers naar de EUREGIO-organen afvaardigen. Aan Nederlandse zijde kan het 
daarbij gaan om gemeenteraadsleden en leden van de colleges van burgemeester en wethouders. Het 
aantal af te vaardigen vertegenwoordigers hangt af van de omvang van de lidgemeente. Tot nu was de 
verdeelsleutel gebaseerd op de inwoneraantallen, in de toekomst zal het aantal vertegenwoordigers worden 
afgeleid uit de betaalde lidmaatschapsbijdragen. Deze bedragen worden op hun beurt echter weer bepaald 
door de inwoneraantallen. De belangrijkste verandering in de bezetting van de EUREGIO-organen is dat in 
de toekomst in het Algemeen Bestuur Nederlandse en Duitse lidgemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. De 
gemeenten/steden/(Land-)Kreise dienen alle vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur opnieuw aan te 
wijzen. Indien de huidige leden ook in de toekomst weer zitting nemen, dan dienen deze leden ook te 
worden benoemd als vertegenwoordigers in het nieuwe Algemeen Bestuur. Naast het benoemen van de 
nieuwe leden, dient men ook een zelfde aantal plaatsvervangers te benoemen.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeente Oude IJsselstreek levert drie afgevaardigden en diens plaatsvervangers aan het 

Algemeen Bestuur van de EUREGIO met ingang van 1 januari 2016

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de gemeenteraad, heeft op respectievelijk 
19 mei en 25 juni 2015 ingestemd en derhalve besloten akkoord te gaan met de nieuwe rechtsvorm  
van de EUREGIO. Dit betekent automatisch dat onze gemeente zich heeft geconformeerd aan het 
gegeven dat onze gemeente drie zetels krijgt en deze moet bekleden in het toekomstig Algemeen 
Bestuur van de EUREGIO.

Kanttekeningen
a. In het raadsvoorstel welke is besproken tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. is ook gevraagd 

of de raad vanuit het midden drie afgevaardigden kon aanwijzen, inclusief diens plaatsvervangers. 
Vanwege omstandigheden is toentertijd besloten om dit onderdeel uit te stellen en in een later 
stadium op te pakken. Vanuit de EUREGIO is meegegeven dat voor 1 november 2015 alle leden 
van het Algemeen Bestuur benoemd moeten zijn. Dat betekent dat een nieuw uitstel uiterst 
onwenselijk wordt geacht.

Kosten, baten, dekking
Niet van toepassing

Uitvoering



Planning
 Voor 1 november, derhalve op de raadsvergadering van 29 oktober 2015, dienen de 

vertegenwoordigers van het Algemeen Bestuur en diens plaatsvervangers worden benoemd uit het 
midden van het college van burgemeester en wethouders en / of de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


