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over de EUREGIO-raadsvergadering van 1 december 2017 in Rijssen-Holten

1.  Verandering in de directie
De EUREGIO-raad heeft tijdens de vergadering de benoeming van Christoph Almering als nieuwe
directeur-bestuurder van de EUREGIO bevestigd. Tevens werd de benoeming van Stefan Michel als
interim adjunct directeur-bestuurder bevestigd, omdat de huidige adjunct directeur-bestuurder Sarah
Tinnevelt-van Berkel de EUREGIO op eigen wens per 31-12-2017 zal verlaten.

2. Controleren van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar 2016; decharge
van de directie en het Dagelijks Bestuur
De kascommissie adviseert het Algemeen Bestuur om de jaarrekening 2016 op een overschot van €
1.307.695,96 vast te stellen en de directie en het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO ten aanzien van
de jaarrekening 2016 decharge te verlenen. Het hoge overschot komt voort uit het feit dat de reserves
van de EUREGIO e.V. na de rechtsvormwijziging als opbrengsten bij het openbaar lichaam EUREGIO
genoteerd konden worden.
3. Begroting 2018 van openbaar lichaam EUREGIO
De EUREGIO adviseert het Algemeen Bestuur om het begrotingsreglement 2018 met een overschot
van € 35.449 goed te keuren.
4. Lobbybrieven EUREGIO en MONT-steden
De EUREGIO-raad waardeert het zeer dat de EUREGIO samen met de MONT-steden (Münster,
Osnabrück, Netwerkstad Twente) brieven aan Armin Laschet, minister-president van Noordrijn-
Westfalen, en de Nederlandse regering stuurt. In de brieven spreken de ondertekenaars hun
waardering uit over het feit dat de regeringen weer meer aandacht schenken aan de Nederlands-
Duitse samenwerking. Met de verwijzing naar de nauwe en vertrouwensvolle samenwerking hier in de
regio biedt de EUREGIO zich aan voor innovatieve pilotprojecten voor de grensoverschrijdende
integratie. Vergelijkbare brieven worden na de regeringsvorming naar de nieuwe Bondsregering en de
nieuwe regering van de deelstaat Nedersaksen gestuurd.
5. INTERREG V A-projecten
De EUREGIO-raad heeft in haar vergadering de projecten “Berkeln 2018-2020”, “Onderhoud
openbare ruimte 2.0”, “Bildungsberkel, “Bereikbaarheid via de lucht” en “E&P Agro” besproken. Verder
heeft de EUREGIO-raad meerdere intensieve samenwerkingsprojecten goedgekeurd, waaronder
“Hallo Europa”, “Grenskinderen”, de haalbaarheidsonderzoeken “Euregionaal Smart Industry Platform”
en “Crossfire” (betreft een grensoverschrijdende brandweerlocatie) en “Quickscan spoorverbinding
Dortmund-Enschede”.

6. Stand van zaken kaderproject
In 2017 hebben tot dusver 6 informatiebijeenkomsten over het INTERREG Kaderproject Prioriteit II
voor het EUREGIO-gebied plaatsgevonden. Tot aan 30-06-2017 hebben 221 ontmoetingsprojecten
(subsidie tot € 1.000) en 33 intensievere samenwerkingsprojecten (daaronder 8 projecten tot
maximaal € 5.000 subsidie) subsidie toegezegd gekregen. Met deelprojecten van het kaderproject
werden tot dusver 4.972 scholieren en studenten bereikt, het aantal bezoekers van concerten,
festivals, sportevenementen etc. bedraagt 20.853 en het deelnemersaantal aan grensoverschrijdende
ontmoetingen (miniprojecten) bedraagt 12.988 (op basis van reeds afgesloten projecten).
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