Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug
Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Stegers opent als voorzitter de vergadering. De heer Sijbom komt iets later. De
agenda wordt conform vastgesteld.
2. Verslag Commissie Grens Twente d.d. 22 oktober 2014
Het verslag wordt conform vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3. a. Memo EUREGIO-Raad 21 november 2014 Coesfeld
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
3. b. Uitnodiging Nederlands-Duitse conferentie “Taal Advies Wek
De voorzitter deelt mee dat de uitnodiging ook via de commissies wordt verspreidt. De
verschillende leden van de commissie geven aan dit een belangrijke conferentie te vinden.
3. c. EFRO programma Oost-Nederland 2014-2020 als eerste akkoord door EU
De voorzitter zegt dat de Europese Unie het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding
van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies heeft goedgekeurd, als eerste van de vier
Nederlandse regio’s. Provincies Overijssel en Gelderland hebben samen met grote steden
een programma voorstel ingediend. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door
middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim € 100 miljoen
beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de concurrentiepositie van Oost-Nederland.
Oost-Nederland zet in het programma in op vier gebieden:
• High Tech Systemen en Materialen (HTSM),
• Gezondheid (Health),
• Agrofood en;
• Energie & Milieutechnologie (EMT).
Vooral het MBK en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel kunnen de komende jaren
aanspraak maken op subsidie uit het programma.
3. d. Werkprogramma van Europese Commissie voor banen, groei en investeringen
3. e. Prioriteiten Nederlands EU voorzitterschap
Van werkprogramma van de Europese commissie en prioriteiten van het Nederlands EU
voorzitterschap wordt kennisgenomen.
4. Agenda’s Commissies EUREGIO februari 2015
4.1
Commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 12 februari 2015
a. Agenda en toelichting commissie
De voorzitter deelt mee dat er een thematisch forum is ingesteld op het onderwerp klimaat
en energie. Dat borduurt voort op de Arbeitsgruppe indertijd met zelfde naam. Hij zegt dat
de heer Gerrit Stam, lid van Commissie Grens en Euregio-Raad (Almelo), beoogd
voorzitter is van dit forum. De heer Stam zegt dat het Forum dient ter uitwisseling van
grensoverschrijdende vakinhoudelijke informatie en ervaringen op het gebied van
duurzame energie, duurzaamheid en CO reductie. Mevrouw Schwenzow zegt dat het land
NRW en de provincies Overijssel en Gelderland in dit forum meewerken op het gebied
van energie.

De voorzitter zegt dat er een projectvoorstel in voorbereiding is om de fietssnelweg (F35)
ook over de grens naar Gronau te realiseren. Gezien de gegevens heeft dat potentie.
b. Projecten INTERREG V
• INTERREG V A-project “E-mobiliteit in het economisch verkeer”
De heer Kok vraagt wat dit project toevoegt aan de bestaande situatie en wat de
meerwaarde is. Voorts wordt van meerdere zijden gevraagd wat er met de opmerkingen
in deze commissie en in de commissies van EUREGIO wordt gedaan in het verdere
besluitvormingsproces over projecten. Mevrouw Schwenzow zegt dat de EUREGIO
deelneemt in de stuurgroep waarover uiteindelijk over de projecten wordt beslist. Daarin
heeft de EUREGIO een stem. Daarnaast neemt ook het programma management de
opmerkingen mee.
• INTERREG V A-project “Buurtbus Denekamp – Nordhorn”
Project wordt voor kennisgeving aangenomen.
4.2

Commissie Economie en Arbeidsmarkt 11 februari 2015
a. Agenda en toelichting commissie
De voorzitter zegt dat er in deze commissie een intentieverklaring voor ligt ter oprichting
van een Grensinfopuntstructuur langs de Duits-Nederlands-Belgische grens. Mevrouw
Schwenzow zegt blij te zijn met dit initiatief om door samenwerking te versterken wat nu
nog door verschillende grensregio’s uitgevoerd wordt op het terrein van wat nu nog
“Burgeradvisering” heet. Zij zegt dat vier grensinfopunten in 2015 worden opgericht ten
behoeve van nog betere persoonlijke dienstverlening aan grensgangers. Het is van
belang voor het bevorderen van grensoverschrijdend werken en wonen. De financiering
wordt gekoppeld aan INTERREG V project Unlock, dat loopt tot 2018 (tot dan is
financiering verzekerd).
De voorzitter zegt dat er op 12 december 2014 brainstormsessie hebben plaatsgevonden
met ambtelijke vertegenwoordigers van enkele Nederlandse gemeenten en de Regio’s
Achterhoek en Twente.
Uit deze brainstormsessie kwamen de volgende verwachtingen t.a.v. een gezamenlijk
grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid:
• Kennis en inzicht verkrijgen in de wederzijdse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
• Wederzijdse kennismaking.
• Gezamenlijk optrekken bij huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt
(werkloosheid in Nederland, tekort aan vakkrachten in Duitsland en op termijn ook in
Nederland).
Mevrouw Riezebos zegt dat het een probleem is om een stageplaats te vinden in het
buurland. De erkenning van diploma’s is ook obstakel om te kunnen werken in het
buurland. De heer Visser zegt dat ook op de Open Days in Brussel nadrukkelijk hiervoor
aandacht is gevraagd en ook breder ingegaan is op arbeidsmarktproblematiek in de
grensstreek. Op een vraag van de heer Scholten zegt mevrouw Schwenzow dat in
verband met capaciteitsproblemen in de vorm van menskracht bij de betrokken instanties
een concreet project op dit terrein niet te verwachten is, maar wel op langere termijn, rond
de zomer.
b. Projecten INTERREG V
• INTERREG V A-project “health-i-care: we care for health and innovation”
Naar aanleiding van dit project vraagt de heer Kok of het juist is dat de EUREGIO en/of
betrokken partners niet voor bank spelen, daar er z.i. sprake is van een
terugbetalingsregeling, wanneer het project niet doorgaat. De heer Scholten zegt dat het
wel van belang is dat innovaties en kennis uit projecten wel gedeeld worden. Hij vraagt of
de informatie openbaar is. Mevrouw Schwenzow zegt dat dit wel de bedoeling is. Gezien
de wijze waarop projecten afgerekend worden is er geen sprake van een bankfunctie.
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•
•
•
•
•

INTERREG V A-project “Witness”
INTERREG V A-project “Monitoring Cognitive Impairment at Home”
INTERREG V A-project “68Ga-MiniLab voor de geautomatiseerde synthese,
productie en kwaliteitscontrole van PET-radiofarmaca”
INTERREG V A-project „MIND - Medische Innovatie Nederland Duitsland“
INTERREG V A-project “Kiemgetalbestrijding in Food sector. Gezondheidszorg en
overige [publieke] sectoren”

Gezien de omvang van de stukken over projecten vragen diverse leden van de commissie
of de toelichting op de projecten niet korter kan. Mevrouw Schwenzow zegt dat in verband
met mogelijke interpretatie problemen de beschrijvingen van projecten niet worden
samengevat. De teksten zijn afkomstig van degenen die het project ingediend hebben. De
commissies gaan zelf over het besluit of zij een verkorte versie van de beschrijving van
het project willen hebben, of de volledige. Dat geldt ook voor het Dagelijks Bestuur
EUREGIO en de EUREGIO-Raad. De heer Kok zegt dat in de gemeente Hengelo met
een drieslag gewerkt wordt. Op de agenda een korte algemene beschrijving, bijgevoegd
bij de agenda een toegevoegd factsheet en digitaal is het hele rapport (of alle stukken) in
te zien.
Mevrouw Schwenzow zegt dat dit ook mogelijk is bij de EUREGIO, digitaal kunnen
volledige stukken in de Cloud gezet worden.
4.3

Commissie Mozer
a. Agenda en toelichting commissie
De voorzitter zegt dat er een pilot gestart wordt waarin door de ziekenhuizen van Gronau
en Enschede (MST) samengewerkt wordt op het gebied van acute zorg voor kinderen
(het realiseren van doorverwijzing van kinderen van Gronau naar MST Enschede).
De voorzitter zegt dat over de tussenstand van het project „Toekomstvisie cultuur“
geconstateerd wordt dat cultuurbeleid nauwelijks grensoverschrijdend is. Er is een
onderzoek uitgevoerd (met betrokkenheid van o.a. provincies) waaruit duidelijk moet
worden welke grensoverschrijdende culturele raakvlakken er zijn om een
grensoverschrijdend project te kunnen starten. Hij maakt de leden van de commissie
attent op een symposium in Hengelo dat plaatsvindt op 3 maart 2015.
De voorzitter zegt dat ook in 2015 een activiteit plaatsvindt in het kader van MACH MIT!.
MACH MIT! betreft promotie van de buurtaal, aan Nederlandse zijde promotie van het
Duits. In 2015 zal een activiteit met middelbare scholen en ROC Hengelo plaatsvinden. Er
zullen ook pitches van bedrijven plaatsvinden voor scholieren, om het belang van het
spreken van de buurtaal aan te geven. In 2016 zal er een manifestatie in Enschede zijn.
Verschillende leden wijzen op het belang van samenwerking met de Taalunie. Mevrouw
Schwenzow zegt hiervoor aandacht te hebben.
Mevrouw Hilbrink vraagt wat de reacties van de scholen hierop zijn. Mevrouw Schwenzow
zegt niet op de hoogte te zijn van dergelijke reacties, daar de EUREGIO geen directe
relatie heeft met scholen. De heer Kok vraagt hoe het in dit kader zit met het middelbaar
onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking en bevordering van het spreken van
Duits. Mevrouw Schwenzow zegt dat in deze regio minder belangstelling is voor
samenwerking of initiatieven dan in de overige Nederlands Duitse EUREGIO ’s. Dit heeft
mede te maken met het ontbreken van de nodige cofinanciering vanuit de provincie
Overijssel. Mevrouw Riezenbos zegt dat voor wat betreft het VWO er ten aanzien van
tweetaligheid meestal de keuze valt op het Engels, in plaats van Duits. De heer Visser
stelt voor, gezien de verkiezingen van provinciale staten, om een brief te sturen naar de
informateurs om deze problematiek (het taalonderwijs voor wat betreft het Duits) onder de
aandacht te brengen bij de provincies. Mevrouw Schwenzow zegt dat een brief al in
voorbereiding is waarin dit punt ook meegenomen kan worden.
b. Projecten INTERREG V
De heer Rouwenhorst vraagt waarom sommige projecten ook op deze agenda en op die
van de commissie economie en arbeidsmarkt staan. Mevrouw Schwenzow zegt dat
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aspecten van de projecten op het terrein van beide commissies liggen. Bij de vorming van
de commissies is aangegeven dat ook in de andere commissies hierover opmerkingen
gegeven kunnen worden, die ook worden meegenomen in de verdere besluitvorming over
het project. Op een vraag van mevrouw Riezenbos zegt mevrouw Schwenzow dat
voortaan op de agenda duidelijk wordt weergegeven op wat voor wijze het project
besproken wordt, hetzij ter kennisname ten behoeve van opmerkingen, of ter advisering.
•

INTERREG V A–Project “Kinderschutz Weser-Ems”
Mevrouw Schwenzow zegt dat dit project ingetrokken is.

•
•

INTERREG V A-project “health-i-care: we care for health and innovation”
INTERREG V A-project “Monitoring Cognitive Impairment at Home” INTERREG V Aproject “Witness
• INTERREG V A-project „MIND - Medische Innovatie Nederland Duitsland
• INTERREG V A-project “68Ga-MiniLab voor de geautomatiseerde synthese,
productie en kwaliteitscontrole van PETradiofarmaca”
• INTERREG V A-project “Kiemgetalbestrijding in Food sector, Gezondheidszorg en
overige [publieke] sectoren”
Bovenstaande projecten worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Agenda Dagelijks Bestuur d.d. 16 februari 2015
1:
2:

Opening en begroeting
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 23 oktober
2014
3:
Mededelingen
a) Sensibiliseringscampagne van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk bij
huisartsen uit de Kreis Borken
b) Samenwerking Gronau – MST Enschede op het gebied van acute zorg voor kinderen
c) Projectidee F35 Enschede – Gronau
d) “Mach Mit!”-dag 2015 in de regio
4: Bericht uit de commissievergaderingen
5: Verkiezing nieuwe voorzitter Dagelijks Bestuur
6: Vergoeding reiskosten van de voorzitter
Bovenstaande agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen.
7: Afvaardiging van Dagelijks Bestuursleden in de Stuurgroep en het Comité van Toezicht
Mevrouw Schwenzow zegt dat het de bedoeling is dat de voorzitter, de heer Welten, afgevaardigd wordt.
8: Ontwikkeling grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid
9: Grensinfopunt – ondertekening intentieverklaring in het kader van de conferentie op 13 maart a.s.
Bovenstaande agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen.
10: Besluitvorming inzake statuten voor het grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO
Mevrouw Schwenzow ligt stand van zaken toe en de procedure. Die heer Schouten vraagt of er rekening is
gehouden met de waterschappen, die vallen onder een ander regime dan de overige deelnemende
overheden. Mevrouw Schwenzow zegt dat hiermee rekening is gehouden. De heer Visser zegt dat het goed
is dat de waterschappen deelnemen gezien hun taken, die evident grensoverschrijdend zijn. Op een vraag
van de heer Schouten zegt mevrouw Schwenzow, dat de procedure voor de nieuwe regeling voor de zomer
gestart wordt, zodat mogelijke kleine problemen tijdig nog ondervangen kunnen worden.
11: Besluitvorming inzake harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage
De voorzitter zegt dat de huidige bijdrage voor Nederland 0,35 € bedraagt. Na harmonisatie gaan de
Nederlandse gemeenten in bijdrage omlaag naar € 0,29 per inwoner per jaar. Aan Duitse zijde van 0,25 €
naar € 0,29 per inwoner per jaar. Op een vraag van de heer Kok zegt mevrouw Schwenzow dat de nieuwe
bijdragen ingaat met ingang van de nieuwe regeling (1 januari 2016).
12: Grensoverschrijdend Platform Regionaal Waterbeheer (GPRW)
-13: INTERREG IV A
Mevrouw Schwenzow zegt dat de EUREGIO goed gebruikt gemaakt heeft van dit Europees programma. Om
verschillende redenen, als projecten die geen doorgang vonden, of die goedkoper uitgevoerd zijn, zijn er nog
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enkele restgelden. Gezien de looptijd van het INTERREG IVA programma kunnen die niet meer daarvoor
ingezet worden. Ook meenemen naar het INTERREG VA programma is niet mogelijk.
14: INTERREG V
Mevrouw Schwenzow zegt dat momenteel de subsidiebepalingen door het Landesrechnungshof en het
Finanzministerium van het land Nordrhein-Westfalen worden getoetst. De EUREGIO gaat er vanuit dat het
Comité van toezicht nog in maart 2015 de subsidie bepalingen kan goedkeuren. Dit proces gebeurt op basis
van onderhandelingen. Pas dan kan definitieve goedkeuring gegeven worden over de tot dan toe ingediende
projecten. De heer Scholten zegt dat dit feitelijk een politiek spel is en vraagt de EUREGIO of dit niet
bespoedigd kan worden. Mevrouw Schwenzow zegt dat dit moeilijk is omdat EUREGIO zelf betrokken is.
Wel zou zoiets uit de fracties kunnen komen.
15: Advisering INTERREG V-projecten (zie ook commissies EUREGIO)
16: Concept-agenda voor de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 20 maart 2015 in Haaksbergen
Bovenstaande agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen.
17:
Rondvraag
--

6. Overige internationale zaken Regio Twente/Netwerkstad
De voorzitter zegt dat ter kennisname stukken zijn meegezonden met betrekking tot de
bijeenkomst van MONT 25 jaar bijeenkomst. Tevens wijst hij op de interessante bijdragen van
professor Hospers aan deze bijeenkomst.

7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Met dank voor ieders aanwezigheid en
inbreng sluiten de voorzitter de vergadering.
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