
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 29 juni 2017

Onderwerp : Benoeming AB lid Euregio Gronau

Voorgestelde beslissing:

1. Het uit het midden van de gemeenteraad benoemen van een derde vertegenwoordiger voor het Algemeen 
Bestuur van de Euregio Gronau.

Aanleiding
De Euregio Gronau is 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. Op basis van de lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald hoeveel 
vertegenwoordigders een lidgemeenten mag afvaardigen naar het Algemeen Bestuur. Voor Oude 
IJsselstreek zijn dat er drie. Op dit moment levert onze gemeente twee afgevaardigden.

Wat wordt met beslissing bereikt
 In totaal heeft Oude IJsselstreek drie vertegenwoordigers afgevaardigd in het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Op basis van onze lidmaatschapsbijdrage hebben wij het recht om een derde vertegenwoordiger af te  

vaardigen naar het Algemeen Bestuur.
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 Gronau. 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 Gronau.

Kanttekeningen
a. In het verleden zijn naast de afgevaardigden in het Algemeen Bestuur ook drie plaatsvervangers 

benoemd, zij hebben echter in dit geval geen privilege. Dit betekent dat ook andere 
gemeenteraadsleden evenveel recht hebben op de derde vertegenwoordigingszetel. 

Kosten, baten, dekking
Niet van toepassing

Uitvoering

Planning
 Nadat de gemeenteraad de benoeming heeft behandeld op 29 juni 2017, treedt de benoemde direct 

toe tot het Algemeen Bestuur van de Euregio Gronau



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ 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: ……………………….

□ …………………………………………………………


