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EUREGIO-raadsvergadering van 30 november 2018, Kreis Warendorf 

 

1. Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar 2017; decharge 
van directie en bestuur voor de jaarrekening 2017 

De kascommissie beveelt het Algemeen Bestuur aan om de jaarrekening 2017 met een balanstotaal ter 
hoogte van € 48.902.761,26 en een jaaroverschot ter hoogte van € 299.569,77 aan te nemen en 
decharge te verlenen aan directie en bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2017.  
 

2. Begroting 2019 openbaar lichaam EUREGIO 
De EUREGIO-Raad beveelt het Algemeen Bestuur aan om de begrotingsstatuten voor 2019 met een 
gepland overschot van € 33.419 aan te nemen. 
 

3. Urban Air Mobility 
In de vergadering van de EUREGIO-Raad werd het innovatieve initiatief "Urban Air Mobility" 
voorgesteld. Bij deze pilot gaat het er onder meer om uit te vinden hoe reddingsdiensten in de 
toekomst met behulp van drones in het grensgebied sneller ter  plaatse kunnen zijn. 
 

4. Experiment Grens 
Van maart tot oktober hebben 11 Duitse en 7 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan het 
Experiment Grens. Talrijke geïnteresseerde werknemers hebben, o.a. na berichten in de regionale 
pers, contact opgenomen met de EUREGIO. 6 Snuffelstages kwamen tot stand. Er is dus interesse 
voor werken over de grens, zeker van de kant van de werkgever. Er zijn echter nog steeds 
hindernissen die de beroepsmatige stap over de grens kunnen bemoeilijken. Reden genoeg voor 
de EUREGIO om haar intensieve werk voor een transparante en mobiele grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt voort te zetten. 
 

5. Verkiezing van een voorzitter voor de EUREGIO-commissie "Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling 

De EUREGIO-raad heeft Jeffrey Rouwenhorst (Fractie zonder Grenzen) verkozen tot nieuwe 
voorzitter van de commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling”. 
 

6. INTERREG V A-Projecten 
De EUREGIO-raad heeft in zijn vergadering de INTERREG-projectaanvragen “Leonardo da Vinci 
Innovation“, “UNESCO Geopark Cooperation DE/NL“ en “Grensoverschrijdende Toeristische 
Innovatie 2“ besproken. 
 

7. Stand van zaken INTERREG Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-Gebied 
Tijdens de vergadering heeft de EUREGIO-Raad de intensieve samenwerkingsprojecten "EUREGIO-
scholierenseminar 2019, 3e editie" en "Buurtbus Nordhorn-Denekamp" aangenomen. 
 

In de eerste helft van 2018 werden 8 presentaties gehouden over de financieringsmogelijkheden van 
het kaderproject (in totaal 35 presentaties sinds aanvang van het project). 
Tot en met 30 juni 2018 hadden 374 ontmoetingsprojecten (tot 1.000 € financiering) en 65 intensievere 
samenwerkingsprojecten (tot 25.000 € financiering, waarvan 21 projecten tot 5.000 € EU-financiering) 
een financieringstoezegging ontvangen. Zo is 1.272.169,71 € aan subsidies voor kleine en 
miniprojecten toegewezen. Van dit bedrag is reeds 519.865,73 € aan projectaanvragers uitbetaald. 
Met deelprojecten van het kaderproject zijn tot nu toe 10.795 leerlingen/studenten bereikt, het aantal 
bezoekers van concerten, festivals, sportevenementen, etc. bedraagt 55.811 en het aantal deelnemers 
aan grensoverschrijdende ontmoetingen (miniprojecten) bedraagt 20.538 (basis: reeds afgeronde 
projecten). 
 

8. Voorbereiding INTERREG VI 
De voorbereidingen voor de INTERREG VI-financieringsfase zijn begonnen. De EUREGIO is 
vertegenwoordigd in de werkgroep "Digitalisering" en via het INTERREG-programmamanagement bij 
de EUREGIO in de werkgroepen "Vereenvoudiging" en "Versnelling". De werkgroepen zijn in november 
met hun werkzaamheden begonnen. Het eerste tussentijdse resultaat van haar activiteiten wordt in 
januari 2019 verwacht. 
 

9. Kernafval in de EUREGIO 
De EUREGIO-raad heeft de commissie „Duurzame ruimtelijke ontwikkeling“ opdracht gegeven om 
te onderzoeken of en in welke vorm de EUREGIO een positie moet innemen over de vraag van 
opslag van kernafval in de aangesloten gemeente Ahaus.  
 

Gronau / Enschede, November 2018 
 

Voor meer informatie: Marie-Lou Perou, (m.perou@euregio.eu) 
EUREGIO, Enscheder Str. 362, 48599 Gronau, www.euregio.eu  
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