
 Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc: 

Van: Wethouder Bert Kuster 

Datum: 4 juli 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: Mandatering voordracht leden Euregioraad aan Regio Achterhoek 

 
Aanleiding 
De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. het voorstel voor de mandatering van de voordracht van leden 
voor de Euregio Gronau-organen aan de Regio Achterhoek aangehouden. De reden hiervoor is 
onduidelijkheid over de aanleiding voor een mandateringsbesluit.  
 
In dit memo wordt eerst kort de organisatiestructuur van de Euregio Gronau uiteen gezet (A). Daarna 
wordt het mandateringsbesluit dat aan de gemeenteraad is voorgelegd toegelicht (B). Onder (C) vindt 
u mijn advies hoe om te gaan met het mandateringsvoorstel. 
 
A. Organisatie Euregio Gronau 
De Euregio Gronau heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking met haar leden te 
bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. De Euregio kan daartoe activiteiten ontwikkelen, 
programma’s en projecten voorbereiden en uitvoeren, en financiële middelen ontvangen en 
doorgeven.  
 
Het Algemeen Bestuur van de Euregio 
Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de Euregio. Het bestaat uit vertegenwoordigers van 
de regio, en komt één maal per jaar bijeen. Ieder lid vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar 
het AB, volgens een op basis van het inwonertal vastgestelde verdeelsleutel.  
De lidmaatschapsbijdrage is ook aan het inwoneraantal gerelateerd. Nederlandse gemeenten kunnen 
leden van de gemeenteraden en de colleges van Burgemeesters en Wethouders afvaardigen.  
 
Op basis van de verdeelsleutel mag Oude IJsselstreek drie vertegenwoordigers afvaardigen naar het 
AB. Voor elk van deze vertegenwoordigers moet ook een plaatsvervanger worden benoemd. Dit 
betekent dat van ons zes namen worden gevraagd. 
 
De Euregioraad 
De Euregioraad is het politieke orgaan van de Euregio. De raad bestaat uit 84 vertegenwoordigers, 42 
Nederlandse en 42 Duitse. Het is het belangrijkste orgaan van de Euregio en heeft een adviserende 
en coördinerende functie voor fundamentele zaken in het kader van de regionale 
grensoverschrijdende samenwerking. De raad neemt resoluties aan, beslist over projecten en initieert 
activiteiten. De Euregioraad komt tenminste drie keer per jaar in openbare vergadering bijeen.  
De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties: de CDU/CDA 
fractie, de SPD/PvdA fractie, en de Fractie Zonder Grenzen. In deze laatstgenoemde fractie zijn alle 
overige fracties vertegenwoordigd.  
 
Op basis van de eerder genoemde verdeelsleutel kan Oude IJsselstreek twee vertegenwoordigers 
afvaardigen naar de Euregioraad. Voor hen worden, in tegenstelling tot de AB leden, geen formele 
plaatsvervangers benoemd. Het staat de gemeente vrij zelf plaatsvervangers te benoemen en aan te 
melden bij de Euregio Gronau.  
 
Commissies 
Naast de Euregioraad zijn er themagerelateerde commissies en ad hoc themawerkgroepen. Euregio 
Gronau kent momenteel drie commissies: commissie Mozer (Maatschappelijke Ontwikkeling, 25 
leden), de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling (27 leden), en de commissie Economie en 
Arbeidsmarkt (25 leden). De commissies toetsen ingediende INTERREG-projectaanvragen op hun 
grensoverschrijdende meerwaarde en haalbaarheid, en adviseren vakinhoudelijk. De commissies 



worden deels gevuld met leden vanuit de Euregioraad, en deels met vakspecialisten vanuit 
gemeenten, Kreisen, en regio’s. De Achterhoekse vakspecialisten werden in het verleden 
aangewezen vanuit de portefeuillehouder overleggen (poho’s). Naar verwachting zal in de nieuwe 
organisatiestructuur van de Regio Achterhoek de afvaardiging op vergelijkbare wijze plaats vinden. De 
politieke commissieleden vanuit de Euregioraad worden benoemd door de Euregioraad. Hiervoor 
kunnen wij niet op voorhand namen aanleveren. 
 
B. Mandateringsbesluit 
Waarom ligt het besluit tot mandatering voor? 
Het mandateringsbesluit ligt aan de gemeenteraad voor omdat op 8 januari 2016 de rechtsvorm van 
de Euregio is veranderd. De voormalige “Eingetragener Verein” (geregistreerde vereniging) naar Duits 
recht is vanaf die datum een Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling. Dit heeft gevolgen 
voor de status van de Nederlandse gemeenten in de Euregio, die in het openbaar lichaam nu ook 
formeel lid zijn.  
Onder de oude regeling was de Regio Achterhoek lid, en stelde de regio de afvaardiging naar de 
gremia binnen de Euregio samen. In de nieuwe regeling1 is de afvaardiging naar de Euregio in eerste 
instantie aan de leden (de gemeenten) opgedragen. Gemeenten houden wel de mogelijkheid de 
gemeentelijke afvaardigingen regionaal af te stemmen (artikel 12, lid 3).  
 
Waarom regionale afstemming? 
Artikel 10, lid 2, van de regeling van de Euregio Gronau geeft aan dat ieder Nederlands Euregio-lid 
vierjaarlijks, na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe voordracht voor haar vertegenwoordigers 
in de Euregioraad doet. Ook kleine partijen dienen in de Euregioraad te zijn vertegenwoordigd.  
Daarnaast is het belangrijk dat vertegenwoordigers van de Achterhoekse gemeenten 
vertegenwoordigd zijn in de drie grensoverschrijdende fracties CDU/CDA, SPD/PvdA, en de Fractie 
zonder Grenzen. Regionale afstemming kan hierin voorzien. Zo kan er voor worden gezorgd dat alle 
politieke stromingen goed vertegenwoordigd zijn in de Euregioraad. 
 
Waarop heeft de regionale afstemming in Regio Achterhoekverband betrekking? 
De regionale afstemming heeft alleen betrekking op de voordracht van de afvaardiging naar de 
Euregioraad. Dit is het politieke orgaan van de Euregio. Hier is een afspiegeling van de 
Achterhoekbrede uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wenselijk en relevant.  
De Regio houdt daarbij altijd rekening met de wensen van de gemeenten. Dat is in het verleden ook 
steeds zo gegaan. Deze procedure heeft in het verleden nooit tot problemen geleid. Mocht zich toch 
zo’n uitzonderlijke situatie voordoen naar aanleiding van een voordracht, dan treedt de Regio altijd in 
overleg met de gemeente om naar een oplossing te zoeken.   
 
Bij de kandidaat-leden voor het AB en hun plaatsvervangers vindt geen regionale afstemming plaats. 
De voordracht van de gemeente voor het AB wordt door de Regio zonder meer overgenomen. 
 
Besluitvormingsproces 
Het AB van de Regio Achterhoek van 13 december 2017 heeft ingestemd met het voorstel tot 
mandatering van de voordracht van leden van de Euregioraad aan de Regio Achterhoek, en daarmee 
met voortzetting van de bestaande werkwijze. De vervolgstap is het mandateren van de Regio 
Achterhoek door de gemeenteraden. Het AB van 13 december heeft besloten dit mandateringsbesluit 
pas na de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. aan de nieuwe gemeenteraden 
voor te leggen.  
 
C. Advies mandateringsvoorstel en voordracht afgevaardigden 
Mandateringsvoorstel 
Mijn advies aan de gemeenteraad is om in te stemmen met het mandateringsvoorstel.  
 
Voordracht afgevaardigden 
Op 24 mei heeft uw raad met het benoemingsbesluit “Diverse benoemingen” al ingestemd met de 
voordracht van de kandidaten voor de Euregio Gronau. De voordracht bevatte de namen van vijf 
afgevaardigden:  
 
- Euregioraad (2 afgevaardigden) : wethouder dhr. L.G.M. Kuster en raadslid J.W. Haverdil  

                                                      
1 “Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO”, Staatscourant Jaargang 2016, 8 januari 2016  



- Algemeen Bestuur (3 afgevaardigden) : wethouder dhr. L.G.M. Kuster, raadslid J.W. Haverdil,  
   raadslid F.G.M. Aaldering 
 - Plv. lid Algemeen Bestuur (3 afgevaardigden) raadslid R.W.A.M. Driever, raadslid H.J.M. Peters,  
   1 nog openstaande vacature.  
 
Vervanging AB-leden 
Er is nog een openstaande vacature voor een plaatsvervangend AB-lid, omdat Oude IJsselstreek op 
basis van de eerder genoemde verdeelsleutel zes afgevaardigden voor het AB mag voordragen 
(waarvan er drie plaatsvervangers zijn). De gemeenteraad kan nog één plaatsvervangend lid voor het 
AB aan wijzen.  
 
Vervanging leden Euregioraad 
Voor de Euregioraad worden, in tegenstelling tot het AB, in de Euregio Gronau officieel geen 
plaatsvervangers benoemd. Ik stel de gemeenteraad echter wel voor om ook voor de Euregioraad 
twee vaste plaatsvervangers aan te wijzen in geval van verhindering van een van de  
Euregioraadsleden. Dit zou logischerwijs het derde benoemd AB-lid kunnen zijn. Ik  verzoek de raad 
om uit de drie plaatsvervangende AB-leden de tweede vervanger voor de Euregioraad aan te wijzen.  
 
 
 


