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Onderwerp

Mandatering voordracht leden Euregio-organen

Geachte heer Looman,
De zeven Achterhoekse gemeenten zijn rechtstreeks lid van de Euregio. De Euregio kent een aantal
gremia; te weten het Algemeen Bestuur, de Euregioraad en de drie euregionale commissies "Mozer
- maatschappelijke ontwikkeling", "Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling" en "Economie en
Arbeidsmarkt". Naar deze gremia kunnen de leden politieke vertegenwoordigers afvaardigen.
Helemaal duidelijk is het nog niet, maar vooralsnog kunnen we er vanuit gaan dat er voor de Regio
Achterhoek 19 zetels in het Algemeen Bestuur (AB) van de Euregio en 11 zetels in de Euregioraad
zijn gereserveerd.
Voorop moet staan dat er vanuit de Regio Achterhoek voor deze gremia kandidaten worden
voorgedragen die vanuit een intrinsieke belangstelling voor de grensoverschrijdende
samenwerking ook aandacht en tijd aan de Euregionale samenwerking willen besteden. Daarbij
moet in ogenschouw worden genomen dat vergaderingen van de Euregionale gremia vaak
overdag worden gehouden.
Omdat er in de Euregioraad politieke fracties bestaan, is het daarnaast zaak dat er op de een
of andere manier recht moet worden gedaan aan de Achterhoekbrede uitslag van de komende
verkiezingen voor de gemeenteraden.
Om een juiste en effectieve afvaardiging - die voldoet aan de hierboven genoemde
aandachtspunten - vanuit de Achterhoek te realiseren, is er binnen het AB van de Regio
Achterhoek besloten de gemeentes te vragen de benoeming van de afvaardiging naar de
Euregionale gremia aan de Regio Achterhoek te mandateren. Conform artikel 12, lid 1 van de
nieuwe regeling van de Euregio is dit mogelijk. Hiertoe kunt u gebruik maken van het bij deze
brief gevoegde mandateringsbesluit.
Wij verzoeken u daarom de eerste vergadering van uw nieuwe gemeenteraad te laten besluiten de
Regio Achterhoek te mandateren, alsmede een voordracht met kandidaten voor de Euregionale
gremia bij de Regio Achterhoek te laten doen.
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Om een gewogen voordracht te kunnen maken, verzoeken wij u vanuit uw college en
gemeenteraad onder vermelding van politieke kleur en contactgegevens in totaal vier kandidaten
voor de Euregio-gremia aan ons voor te dragen. Op basis van uw voordrachten stelt het AB van de
Regio Achterhoek dan zo spoedig mogelijk een definitieve voordracht voor de Euregio-organen
samen.
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MANDATERING VOORDRACHT LEDEN EUREGIO-ORGANEN

Onder verwijzing naar de artikel 10, lid 2 en artikel 12 lid 1 tot en met 4 van de "Regeling voor het
Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO", mandateert de gemeenteraad van de gemeente
Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek de bevoegdheid om namens de gemeente Oude
Dsselstreek de afvaardiging van haar vertegenwoordigers naar de EUREGIO-organen te doen.
De gemeente doet hiertoe een voorstel met minimaal 4 kandidaat-leden voor de EUREGIO-organen
waarbij partijpolitiek een zo breed mogelijk spectrum wordt nagestreefd.
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