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1. Algemene vragen en antwoorden 

 

Wie moet binnen de gemeente beslissen deel te nemen? Volgens de tijdsplanning de gemeenteraad. (Oldenzaal) 

Volgens de regeling zijn de gemeenten deelnemers. Dan zou voor bestuursorgaan het college spreken. Volgens Nederlands recht, waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen, besluit het 

bestuursorgaan wiens bevoegdheden het betreft over de samenwerking. Hier betreft het met name bevoegdheden van het college, wel met instemming van de gemeenteraad. 

Zie ook opmerking bij art. 4, 7e lid m.b.t. bevoegdheden burgemeester en de Veiligheidsregio Twente (VRT). Dan ook beslissing burgemeester en VRT? (Oldenzaal) 

In het Verdrag van Anholt is bepaald dat besluiten over het aangaan van de samenwerking (artikel 8, lid 1)  en de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de deelnemers (artikel 4, lid 5) zich 

richten naar het interne recht van het betreffende land. In Nederland is dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  

De taken van het openbaar lichaam Euregio (artikel 4) betreffen belangenbehartiging (lid 3), afstemming en coördinatie (lid 4) en advisering (lid 5) met betrekking tot de in lid 7 vermelde 

onderwerpen. Die kunnen zowel de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders als de burgemeester betreffen. Er worden geen bevoegdheden overgedragen. Verder is het de 

bedoelding dat in het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad raads- en collegeleden zitting kunnen hebben. Op grond van het vorenstaande ligt het op basis van de Wgr in de rede dat zowel de 

gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders, als de burgemeester een besluit nemen om de samenwerking aan te gaan. 

 

 

Hoe is de toekomstige samenstelling en samenwerking in de fracties geregeld? (Gemeente Almelo)  

De samenstelling van en de samenwerking in de fracties kan worden voorgezet zoals dit tot nu toe het geval was.  

 

De Gemeenschappelijke Regeling is een Verbonden partij voor de aangesloten Nederlandse gemeenten (Keten). Toezichthoudend orgaan op de Nederlandse gemeenten zijn de provincies. 

Volgens  Duits recht kan bij een begrotingstekort van het Gemeenschappelijke Regeling deze worden goedgekeurd door het toezichthoudende orgaan. Het toezichthoudende orgaan voor de 

EUREGIO is de Bezirksregierung Münster. Hoe gaat het toezichthoudend orgaan van de gemeenten, de provincie, hiermee om? Krijgen de gemeenten hun begroting goedgekeurd door het 

toezichthoudend orgaan (provincie) bij een tekort van een verbonden partij? Welk recht is in deze van toepassing op de Nederlandse gemeenten.? (Tubbergen) 

Provincie (GS) houdt toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Provincie /GS zien toe of de begroting en meerjarenraming voldoen aan een wettelijk 

financieel evenwicht. Gemeenten nemen in haar begrotingsparagraaf de Verbonden partijen op. Bij Verbonden partijen gaan de gemeenten verplichtingen aan met eventuele financiële gevolgen. 

Indien blijkt dat een Verbonden partij de gemeentelijke begroting ontwricht , zal de toezichthouder orgaan (Provincie /GS) hiervan wat vinden en de gemeente vragen een gerichte oplossing aan te 

dragen. Gemeenten kunnen hierdoor onder verscherpt (preventief) toezicht worden geplaatst. Gemeente blijven zelf verantwoordelijk voor hun financiële uitgaven binnen de wettelijke kaders.  

 

Volgens deze afbeelding vallen de commissies onder het DB. De commissies worden ingesteld door de Raad en niet door DB (zie de artikelen 11 en 17). (Oldenzaal) 

In een nieuwe afbeelding van de toekomstige organisatiestructuur wordt met deze suggestie rekening gehouden.  
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Normaal gesproken worden de vergaderstukken etc. zowel in het Duits als Nederlands opgesteld. Geregeld in de Statuten? (Oldenzaal) 

In overeenstemming met art. 18 lid 6 worden de notulen voor vergaderingen van het openbare lichaam (Zweckverband) en voor de EUREGIO-Raad in het Nederlands en in het Duits opgesteld. De 

nodige aanvullingen voor de uitnodigingen en voor het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO worden in art. 18 opgenomen.  

 

 

 

2. Vragen en aanmerkingen omtrent de Regeling  
 

Concept-regeling d.d. 05 october 2014 Vragen en antwoorden en nieuwe tekst 

Preambule 

 

De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de 

samenwerkingsverbanden Regio Achterhoek en Regio Twente samenwerken, wensen de 

grensoverschrijdende samenwerking op regionaal of lokaal niveau ook in de toekomst te blijven 

stimuleren, verwezenlijken en versterken.  

  

Deze gemeenten en andere publiekrechtelijke instanties, die tot nu in de vorm van een 

“eingetragener Verein” naar Duits recht aaneengesloten waren, wensen de mogelijkheid van 

grensoverschrijdende samenwerking op regionaal en lokaal niveau te blijven stimuleren en 

verwezenlijken, voortaan echter in overeenstemming met het verdrag tussen het Land 

Nordrhein-Westfalen, het Land Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk 

der Nederlanden betreffende grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden 

en andere publieke instellingen van 23 mei 1991 (Verdrag GV. NW. 5. 530/SGV. NW. 101), het 

zogenoemde Verdrag van Anholt. 

 

In het bijzonder zullen zij alle maatregelen, die de bestendiging en de ontwikkeling van de 

betrekkingen tussen (deel)regio’s aan beide zijden van de grens ten doel hebben, op elkaar 

afstemmen en passende afspraken maken om de op dit gebied optredende problemen op te 

lossen, dit alles ten bate van de burgers, bedrijven, maatschappelijke groeperingen en 

organisaties aan beide zijden van de grens. Overwegende dat een publiekrechtelijk openbaar 

lichaam de realisatie van deze doelstellingen nadrukkelijk ondersteunt, streeft de EUREGIO 

ernaar een publiekrechtelijke basis voor haar samenwerking in overeenstemming met het 

Preambule 

 

De tekst is niet helemaal coherent (EUREGIO-Secretariaat) 

Nieuw, Preambule: 

De gemeenten, steden en (Land-)Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of 

via de samenwerkingsverbanden Regio Achterhoek en Regio Twente samenwerken, wensen de 

grensoverschrijdende samenwerking op regionaal of lokaal niveau ook in de toekomst zo goed 

mogelijk te blijven stimuleren, verwezenlijken en versterken. Overwegende dat een 

publiekrechtelijk openbaar lichaam de realisatie van deze doelstellingen structureel ondersteunt, 

streeft de EUREGIO ernaar een publiekrechtelijke basis voor haar samenwerking tot stand te 

brengen.  

Daarom wensen de gemeenten en andere publiekrechtelijke instanties, die tot nu toe in de vorm 

van een “eingetragener Verein” (geregistreerde vereniging) naar Duits recht aaneengesloten 

waren, voortaan als publiekrechtelijk openbaar lichaam samen te werken, in overeenstemming 

met het verdrag tussen het Land Nordrhein-Westfalen, het Land Niedersachsen, de 

Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende grensoverschrijdende 

samenwerking tussen decentrale overheden en andere publieke instellingen van 23 mei 1991 

(Verdrag GV. NW. 5. 530/SGV. NW. 101), het zogenoemde Verdrag van Anholt.  

In het bijzonder zullen zij alle maatregelen, die de bestendiging en de ontwikkeling van de 

betrekkingen tussen (deel)regio’s aan beide zijden van de grens ten doel hebben, op elkaar 

afstemmen en passende afspraken maken om de op dit gebied optredende problemen op te 

lossen, dit alles ten bate van de burgers, bedrijven, maatschappelijke groeperingen en 

organisaties aan beide zijden van de grens.   
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Verdrag van Anholt tot stand te brengen, die de taken van de EUREGIO e.V. overneemt.  

 

 

Artikel 1 

Rechtsvorm 

 

1. De EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van artikel 3 van het Verdrag van 

Anholt. 

2. De vestigingsplaats van de EUREGIO is Gronau / Westf. 

3. In overeenstemming met artikel 3 lid 3 van het verdrag is voor de EUREGIO het Duitse 

recht van toepassing, in het bijzonder het “Gesetz über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit des Landes Nord-rhein-Westfalen” (GV. NW. p. 621/SGV. NW. 

202). 

Artikel 1 

Rechtsvorm 

 

Volgens toelichting een Duits-Nederlands openbaar lichaam; (Oldenzaal) 

Door de nieuwe rechtsvorm is de EUREGIO een Nederlands-Duits publiekrechtelijk lichaam.  

 

Art. 1, 3e lid: Duitse recht van toepassing. Dan is toch ook de Duitse tekst van de Statuten 

bepalend? ; (Oldenzaal) 

In overeenstemming met artikel 3 lid 3 van het verdrag van Anholt is het Duitse recht alleen van 

toepassing voor zover het Verdrag van Anholt geen andersluidende regeling bevat. De Regeling 

wordt zowel in het Duits als in het Nederlands opgesteld, waarbij beide tekstversies in gelijke 

mate bindend zijn.  

Moet dan ook door de deelnemers niet worden ingestemd met die Duitse tekst en is de Duitse 

tekst bepalend bij een geschil in uitleg etc.? De Nederlandse tekst is dan ‘slechts’ een vertaling 

ter toelichting; (Oldenzaal) 

De Regeling wordt zowel in het Duits als in het Nederlands opgesteld, waarbij beide teksten in 

gelijke mate bindend zijn. 

Qua besluitvorming binnen de gemeenten is wel weer Nederlands recht van toepassing. . 

(Oldenzaal) 

Ja, voor de besluitvorming binnen de lidgemeenten is het betreffende nationale recht van 

toepassing.  

 

Dat het Duitse recht van toepassing is heeft toch alleen betrekking op de Statuten als zodanig? 

Dit laat toch onverlet dat bij overeenkomsten met Nederlandse bedrijven zou kunnen worden 

overwogen op die overeenkomst het Nederlands recht van toepassing te verklaren waaronder bij 

geschillen de rechtbank Almelo aan te wijzen. Past trouwens ook in de grensoverschrijdende 

gedachte c.q. gelijkheid tussen ned en Duitse deelnemers; (Oldenzaal) 

De EUREGIO zal in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ook in de nieuwe 

rechtsvorm de mogelijkheid houden om aan Nederlandse bedrijven opdrachten te verlenen 
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waarop Nederlands recht van  toepassing is en waarbij kan worden gekozen voor een bevoegde 

rechtbank in Nederland.  

Duits recht dus ook geen bestuursorgaan naar Nederlands recht. Dus ook geen Nederlands 

recht van toepassing op beschikkingen zoals voor subsidies. Hoe staat het met de 

rechtsbescherming in Duitsland? Iets vergelijkbaars met Awb? (Oldenzaal) 

In overeenstemming met artikel 5 lid 1 Verdrag van Anholt is de EUREGIO niet ertoe bevoegd 

derden door rechtsnorm of ambtelijke beslissing verplichtingen op te leggen. In het kader van 

INTERREG A en zeer kleine nationale subsidieprogramma’s (sociaal-culturele ontmoetingen) 

kunnen instanties van de EUREGIO in beperkte omvang de taak hebben om 

subsidietoezeggingen te verstrekken. Een rechtsmiddel in Duitsland is in dit geval, vergelijkbaar 

met de Awb,  in het ‘Verwaltungsverfahrensgesetz (VwfG)’ en de ‘Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO)’ 

Volgens toelichting blz. geen bevoegdheid bij beschikking verplichtingen op te leggen. Worden er 

geen subsidies of iets in die zin verstrekt? (Oldenzaal) 

Zie vraag hierboven. 

 

Artikel 2  

Naam 

 

Het openbare lichaam heeft de naam EUREGIO. 

Onder de naam EUREGIO gaan Duitse en Nederlandse gemeenten, steden, (Land-)Kreise en 

waterschappen een samenwerkingsverband aan. 

 

Artikel 2  

Naam 

 

Artikel 2: Naam. Hier de aanbeveling om een begrippenlijst op te nemen (wat wordt verstaan 

onder Algemeen Bestuur, EUREGIO-Raad, Commissies, Dagelijks Bestuur, directeur-

bestuurder, kascommissie etc. (Regio Achterhoek) 

Verwijzing naar art. 7 e.v.. Verdergaande uitleg over de verschillende organen is in de regeling 

niet gebruikelijk. Er wordt echter rekening gehouden met deze suggestie door uitleg over de 

organen en commissies in de toelichting op te nemen.  

 

Artikel 3 

Samenwerkingsgebied van het openbare lichaam 

 

Het samenwerkingsgebied wordt gevormd door het gebied van de gemeenten, steden, (Land-
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)Kreise en waterschappen die lid zijn (zie bijlage). 

 

Artikel 4 

Doelstellingen en taken 

 

(1) De EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van 

haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. 

 

(2) De EUREGIO kan activiteiten ontwikkelen, programma’s en projecten voorbereiden en 

uitvoeren, financiële middelen aanvragen, in ontvangst nemen, daarover beschikken en 

aan derden doorgeven. 

 

(3) De EUREGIO is voor haar leden ten behoeve van hun belangen en uitsluitend 

grensoverschrijdend actief met het doel hun gezamenlijke belangen tegenover 

internationale, nationale en andere organisaties te behartigen. 

 

(4) De EUREGIO bevordert grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen 

publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen. 

 

(5) De EUREGIO adviseert leden, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, 

overheden en andere organisaties over grensoverschrijdende aangelegenheden.  

 

(6)  De EUREGIO geeft regelmatig, in het bijzonder aan gemeenten, steden en (Land-

)Kreise, informatie over de activiteiten van het openbare lichaam.  

 

(7) De regionale grensoverschrijdende samenwerking in de zin van lid (1) t/m (6) vindt 

plaats op de volgende gebieden: 

Artikel 4 

Doelstellingen en taken 

 

Art. 4, 7e lid: Zijn alle taakgebieden genoemd? Nadeel van een dergelijk gedetailleerd overzicht 

is dat indien er later blijkt dat er iets is vergeten, de regeling moet worden aangepast. We 

gebruiken nog wel eens in de meest ruime zin des woords. In BRD toegestaan?;  Onder e 

openbare veiligheid: bevoegdheid burgemeester ?!. Moet deze dan ook niet besluiten tot het 

aangaan van de regeling en niet alleen college; Onder f: ondergebracht bij VRT? Bevoegdheid 

VRT (en burgemeester?) (Oldenzaal) 

In overeenstemming met paragraaf 9 lid 2 van de wet op de gemeentelijke samenwerking 

Nordrhein-Westfalen moeten de taken van een openbaar lichaam in de regeling vastgelegd 

worden. Het Secretariaat heeft in een eerste ontwerp van de regeling de taakgebieden voor de 

regionale grensoverschrijdende samenwerking algemeen verwoord. Helaas was de 

Bezirksregierung Münster, die met de regeling akkoord dient te gaan, het niet eens met deze 

algemene formulering. Daarom moeten de taakgebieden expliciet genoemd worden. In het 

concept zijn alle taakgebieden, waarmee de EUREGIO zich op dit moment of naar verwachting 

in de komende jaren bezighoudt, opgenoemd. V.w.b. de overige punten zie antwoorden op 

algemene vragen.  
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a) communicatie 

b) sociaal-culturele ontmoetingen 

c) gezondheidszorg 

d) scholing en opleiding 

e) openbare veiligheid 

f) hulpdiensten en rampenbestrijding 

g) cultuur en sport 

h) economische ontwikkeling 

i) arbeidsmarkt en kwalificatie 

j) innovatie en technologietransfer 

k) recreatie en toerisme 

l) agrarische ontwikkeling 

m) ruimtelijke ordening 

n) verkeer en vervoer 

o) energie 

p) natuur- en milieubescherming 

q ) afvalbeheer 

r) waterbeheer 

 

(8) Om de hierboven genoemde taken te kunnen vervullen kan de EUREGIO economische 

activiteiten verrichten, waarbij de voor haar leden van toepassingen zijnde wettelijke 

regelgeving in acht genomen dient te worden. 

 

 

Artikel 5 

Lidmaatschap 

 

(1) Leden van dit openbare lichaam zijn de in bijlage 1 genoemde Nederlandse en Duitse 

Artikel 5 

Lidmaatschap 

 

Art. 5, 3e lid: Hoe uitleg? Meerdere collega’s verschillende uitleg. Opzegging op 1-12-2014, einde 
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gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen. 

 

(2) Gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen, die zich met de doelstellingen 

van de EUREGIO verbonden voelen, kunnen schriftelijk een lidmaatschap aanvragen 

bij de directie. 

 

(3) Leden kunnen hun lidmaatschap van de EUREGIO beëindigen. Daartoe is een 

schriftelijke mededeling aan de directie noodzakelijk. Het lidmaatschap eindigt na 31 

december van het tweede jaar na de datum van de schriftelijke mededeling betreffende 

de beëindiging van het lidmaatschap. 

 

(4) Over de financiële en overige gevolgen van een lidmaatschapsbeëindiging beslist in 

elke individueel geval het Algemeen Bestuur. 

 

(5) Uittredende leden zijn na beëindiging van hun lidmaatschap tegenover het openbare 

lichaam aansprakelijk voor de tot het tijdstip van hun lidmaatschapsbeëindiging 

ontstane verplichtingen in overeenstemming met hun inwoneraantal. De uittredende 

leden zien af van een vermogensrechtelijke deling en verdeling. 

 

op 1-1-2016 of 1-1-2017? Is een jaar een kalenderjaar of een jaar/12 maanden? (Oldenzaal) 

nieuw (3) Leden kunnen hun lidmaatschap van de EUREGIO beëindigen. Daartoe is een 

schriftelijke mededeling aan de directie noodzakelijk. Het lidmaatschap eindigt met afloop van 

het tweede kalenderjaar na de datum van de schriftelijke mededeling betreffende de beëindiging 

van het lidmaatschap.  

 

Art. 5: In de toelichtingen wordt vermeld ‘Verzoek opzegging’, dus dan nog een besluit AB nodig? 

In artikel 5 zelf wordt vermeld ‘mededeling’ (Oldenzaal) 

Een eenzijdige schriftelijke mededeling volstaat. Een besluit van het Algemeen Bestuur is niet 

nodig. 

 

Art 5 Gemeenten kunnen vrijwillig uittreden per 31 december van een jaar. In de toelichting is 

voldoende vastgelegd dat gemeenten moeten bijdragen aan vastgelegde projecten die zijn 

aangegaan ten tijde van een lidmaatschap. De keuzevrijheid om het lidmaatschap te beëindigen 

geeft uitdrukking aan het vrijwilige karakter van het lidmaatschap van EUREGIO. Daar staat 

tegenover dat het openbare lichaam en de overblijvende leden geen financiële nadelen van deze 

keuzevrijheid mogen ondervinden. . (Wierden) 

In overeenstemming met art. 5 lid 4 beslist over de financiële en overige gevolgen van een 

lidmaatschapsbeëindiging in elke individueel geval het Algemeen Bestuur. 

 

Artikel 6 

Rechten en plichten van de leden 

 

(1) De leden dragen bij aan de beleidsontwikkeling van de EUREGIO. Zij dienen te worden 

geïnformeerd over actuele grensoverschrijdende thema’s en ontwikkelingen. 

 

(2) De leden hebben het recht gebruik te maken van diensten, programma’s en 

voorzieningen van de EUREGIO. 

 

(3) De leden verplichten zich ertoe het werk van de EUREGIO te ondersteunen teneinde 

Artikel 6 

Rechten en plichten van de leden 
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de regionale grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling te bevorderen. 

 

 (4) De leden verplichten zich tegenover het openbare lichaam ertoe in het kader van hun 

binnenlandse bevoegdheden de maatregelen te treffen die voor het vervullen van de 

taken van de EUREGIO noodzakelijk zijn. 

 

Artikel 7 

Organen 

 

(1) De organen van de EUREGIO zijn: 

• het Algemeen Bestuur  

• de EUREGIO-Raad 

• het Dagelijks Bestuur/Vorstand 

 

(2) De in de EUREGIO-organen actieve personen leggen hun functie neer zodra niet meer 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor hun verkiezing of afvaardiging, in het bijzonder 

zodra zij niet langer over een ambt bij of een mandaat van de leden beschikken. 

 

 

Artikel 7 

Organen 

 

In overeenstemming met art. 7 van de concept-regeling is naast het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur ook de EUREGIO-Raad een orgaan van de EUREGIO. Volgens het Verdrag 

van Anholt zijn het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur organen van het openbare 

lichaam. Rekening houdende met het toepasselijke nationale recht kan de regeling  van het 

openbare lichaam voorzien in bijkomende organen (art. 4 lid 2 van het Verdrag). De relevante 

wet op de gemeentelijke samenwerking Nordrhein-Westfalen voorziet niet in bijkomende 

organen (paragraaf 14 GkG NRW). In verband hiermee zou er onduidelijkheid kunnen zijn wat 

betreft de verantwoordelijkheden van de EUREGIO-Raad. (Kreis Steinfurt) 

De samenstelling van de EUREGIO-Raad strookt met de oprichting van commissies. De wet op 

de gemeentelijke samenwerking NRW sluit de oprichting van commissies niet uit. Over dit punt 

heeft – en dit geldt ook voor de regeling in het geheel – nauw overleg met de Bezirksregierung 

plaatsgevonden.  

 

De Landtag NRW behandelt momenteel een herziening van de wet GkG NRW, die waarschijnlijk 

gevolgen zal hebben voor de regeling voor de EUREGIO. Om nu al tegemoet te komen aan het 

nieuwe wettelijke kader dient een formulering over directie te worden opgenomen 

(Bezirksregierung Münster).  

Nieuw (3) Om het Dagelijks Bestuur te ontlasten wordt een directie benoemd.  

 

 



C:\Users\Schwenzow\Desktop\EUREGIO Final NL Regeling antwoord op vragen.doc 

 

Artikel 8 

Algemeen Bestuur 

 

(1) Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. Het Algemeen 

Bestuur komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. Ten behoeve van het verloop van de 

vergaderingen stelt zij een reglement van orde vast. 

 

(2) De directie belegt na de vorming van het openbare lichaam de eerste vergadering van 

het Algemeen Bestuur. 

 

(3) Ieder lid vaardigt vertegenwoordigers naar het Algemeen Bestuur af volgens 

onderstaande sleutel: 

 t/m een lidmaatschapsbijdrage van EUR 5.000 =  1 

 vertegenwoordiger 

 lidmaatschapsbijdrage EUR 5.001 t/m 10.000 =  2 

 vertegenwoordigers 

 lidmaatschapsbijdrage EUR 10.001 t/m 20.000 =  3 

 vertegenwoordigers 

 lidmaatschapsbijdrage EUR 20.001 t/m 40.000  =  4 

 vertegenwoordigers lidmaatschapsbijdrage EURE 40.001 t/m 60.000 =  5

 vertegenwoordigers 

 lidmaatschapsbijdrage EUR 60.001 t/m 80.000 =  6

 vertegenwoordigers 

Door leden met een lidmaatschapsbijdrage hoger dan EUR 80.000 wordt voor iedere 

begonnen lidmaatschapsbijdrage van EUR 20.000 bovenop EUR 80.000 een extra 

vertegenwoordiger afgevaardigd. 

 

Zodra een nieuwe zittingsperiode van de gekozen vertegenwoordigers start, zijn voor 

de vaststelling van het aantal vertegenwoordigers de betaalde lidmaatschapsbijdragen 

bepalend, die gebaseerd zijn op de inwonersaantallen op 01 januari van de meest 

Artikel 8 

Algemeen Bestuur 

 

Art. 8, 2e lid: Directie eerste vergadering maar deze wordt formeel als laatste benoemd door 

…(Oldenzaal) 

Correctie:  

de aanmerking wordt opgenomen: 

nieuw (2) De directeur-bestuurder van de EUREGIO e.V. belegt na de vorming van het openbare 

lichaam  de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur 

 

Formulierung undeutlich (Hof van Twente) 

nieuw (3) Ieder lid vaardigt een aantal vertegenwoordigers naar het Algemeen Bestuur als 

volgens onderstaande sleutel:  

 

Het unaniem afgeven van stemmen is gedeeltelijk geregeld in de gemeentewet. Bij het door de 

regeling verplicht unaniem afgeven van de stemmen zouden politieke beslissingen kunnen 

worden bemoeilijkt. (DB)  

oud (5) komt te vervallen  

 

Ik heb enige tijd moeten zoeken naar de betekenis van ‘Hauptverwaltungsbeambte’. Zijn dit nu 

functionarissen die op een functie zitten op basis van democratische verkiezingen of op basis 

van een ambtelijke benoeming. In het eerste geval is er m.i. geen probleem met het plaatsnemen 

in het ab door deze functionarissen, in het laatste geval is het in mijn gemeente niet gebruikelijk 

om ambtenaren in vertegenwoordigende lichamen te plaatsen.  Ik ga er vooralsnog van uit, dat 

met ‘Hauptverwaltungsbeamte’ de gekozen functionaris wordt bedoeld. (Hengelo) 

Een „Hauptverwaltungsbeamte“ (HVB) is in Duitsland het hoofd van het ambtelijke apparaat van 

een gemeente, een Kreis of een „kreisfreie Stadt“. De „Hauptverwaltungsbeamten“ worden 

rechtstreeks door de burgers gekozen. 

 

Vertegenwoordiging zou ook, zoals in de huidige situatie, mogelijk moeten zijn door bijvoorbeeld 

een „Beigeordnete“ (vgl. wethouder). (DB) 
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recent geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek en de Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van de deelstaten 

Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. 

 

De zittingsperiode is identiek met de zittingsperiode bij de leden. 

 

(4) Elke vertegenwoordiger heeft één stem. 

 

(5) De stemmen namens een lid worden door de betreffende vertegenwoordigers unaniem 

afgegeven. 

 

(6) Verkiesbaar aan Nederlandse zijde zijn de leden van de gemeenteraden en de colleges 

van Burgemeester en Wethouders met inbegrip van de voorzitters, van de 

waterschappen leden van het Dagelijkse Bestuur en aan Duitse zijde leden van de 

stads- en gemeenteraden, de Kreistage en “Hauptverwaltungsbeamte”. 

 

(7) Het lidmaatschap van een vertegenwoordiger eindigt zodra niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor de verkiezing. Het afvaardigende lid benoemt in dat geval 

onmiddellijk een vervanger.  

 

(8) Voor iedere vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur dient een plaatsvervanger te 

worden benoemd. Voor diens lidmaatschap zijn de bepalingen onder lid (3) t/m lid (7) 

onverkort van toepassing. 

 

(9) Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor de duur van 4 jaar. De 

Nederlandse en Duitse zijde dienen daarbij afwisselend het voorzitterschap waar te 

nemen. Een tweede herverkiezing van een voorzitter is uitgesloten.  

 

(10) Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden twee plaatsvervangende voorzitters voor de 

duur van 4 jaar. De plaatsvervangende voorzitters dienen niet beide vertegenwoordiger 

van Nederlandse dan wel Duitse zijde te zijn. 

 

 

Nieuw (5) Verkiesbaar aan Nederlandse zijde zijn de leden van de gemeenteraden en de 

colleges van Burgemeester en Wethouders met inbegrip van de voorzitters, van de 

waterschappen leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijkse Bestuur en aan Duitse zijde 

leden van de stads- en gemeenteraden, de Kreistage en “Dienstkräfte” van de lidgemeenten. 
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(11) De door de leden afgevaardigde vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur zijn 

verplicht de leden mondeling of schriftelijk op de hoogte te stellen van alle belangrijke 

aangelegenheden die de EUREGIO betreffen en vragen te beantwoorden. Zij kunnen 

door de leden, die zij vertegenwoordigen, over hun handelen in de EUREGIO-organen 

ter verantwoording worden geroepen, en indien deze instantie het vertrouwen in hen 

opzegt, hun mandaat verliezen. 

 

(12) De leden van het Dagelijks Bestuur/Vorstand kunnen deelnemen aan de vergaderingen 

van het Algemeen Bestuur. Zij hebben spreek- en motierecht, echter geen stemrecht. 

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur/Vorstand is hiervan uitgezonderd. 

 

(13) De directie kan adviserend aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur deelnemen. 

 

 

Artikel 9 

Taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur 

 

(1) De Algemene Ledenvergadering besluit over: 

a) de toetreding van leden, 

b) wijziging van de statuten van het openbare lichaam, 

c) begroting en financiële verslaglegging van de EUREGIO, 

d) decharge van het Dagelijks Bestuur/Vorstand, 

e) het reglement van orde van het openbare lichaam, 

f) Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden van het 

openbare lichaam, tenzij in de statuten anders is bepaald.  

 

 (2) De besluiten van het Algemeen Bestuur worden genomen op voorstel van de 

EUREGIO-Raad. 

 

Artikel 9 

Taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur 

 

Nieuw (1) Het Algemeen Bestuur besluit over: 

 

Art. 9, 1e lid onder e: Het reglement van orde openbaar lichaam in zijn geheel of alleen van AB ? 

Is dit een reglement van orde voor de vergaderingen, gelijk het RvO voor de gemeenteraad en 

het college, of houdt dit reglement hier meer in? Raad en DB stellen normaliter hun eigen 

reglement van orde voor hun vergaderingen vast (Oldenzaal)  

Het Algemeen Bestuur van het openbare lichaam kan op voorstel van de EUREGIO-Raad een 

reglement van orde voor het grensoverschrijdende openbare lichaam als geheel vaststellen, 

waarbij in overeenstemming met art. 15 lid 1 het Dagelijks Bestuur het recht heeft om 

dienstinstructies voor de directie vast te leggen. Het is gebruikelijk dat het reglement van orde 

betrekking heeft op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is het mogelijk dat 

het reglement van orde ook betrekking heeft op de vergaderingen van de EUREGIO-Raad..  

(Wordt actueel gecontroleerd door de Bezirksregierung Münster) 
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 Het woord statuten wordt vervangen door regeling.  

nieuw  

(1) b) wijziging van de regeling van het openbare lichaam 

f) Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden van het openbare 

lichaam, tenzij in de regeling anders is bepaald. 

 

 

Artikel 10 

EUREGIO-Raad 

 

(1) Der EUREGIO-Raad is het politieke orgaan van de EUREGIO. 

 

(2) De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 vertegenwoordigers, die in overeenstemming met 

artikel 12 en artikel 13 van deze statuten als gemandateerden aan de hand van een 

politieke en regionale verdeelsleutel door de leden worden gekozen. In de EUREGIO-

Raad hebben 42 vertegenwoordigers namens de Duitse en 42 vertegenwoordigers 

namens de Nederlandse zijde zitting. Indien mogelijk, dienen ook kleinere partijen 

vertegenwoordigd te zijn. De zittingsperiode is identiek met de bij de leden geldende 

zittingsperiode.  

 

(3) De voorzitter van het Algemeen Bestuur en zijn plaatsvervangers zijn leden van de 

EUREGIO-Raad. Zij zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de 

EUREGIO-Raad.  

 

(4) Aan de vergaderingen kunnen met een adviserende stem deelnemen: 

• leden van het Europese Parlement, 

• leden van de Bondsdag, 

• vertegenwoordigers van de Staten-Generaal, 

• leden van de Landtag van de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-

Westfalen, 

• parlementaire vertegenwoordigers van de provincies Drenthe, Gelderland 

Artikel 10 

EUREGIO-Raad 

 

Art. 10 1e lid: Politieke orgaan? Houdt dit verband met de verdeling naar politieke partijen gelijk 

bij RT. (Oldenzaal) 

De vertegenwoordiging in de EUREGIO-Raad is geregeld volgens een regionale en politieke 

verdeelsleutel. Dit geldt ook voor de zetelverdeling tussen de politieke partijen. Het werk in de 

Raad geschiedt binnen de fracties. 

Art. 10, 2e lid: Gemandateerden? Door wie en waarvoor? (Oldenzaal)  

Zie art. 12 voor de Nederlandse vertegenwoordigers en art. 13 voor de Duitse 

vertegenwoordigers. 

Bij 84 en 42 leden ook incl. voorzitter en plv voorzitter? (Oldenzaal) 

De voorzitter van het Algemeen Bestuur en zijn plaatsvervanger/s zijn niet begrepen in de 84 

resp.42 leden.  

Plaatsvervangers. Klopt dit ook i.v.m. aantallen in Raad. (zie ook 3e lid) (Oldenzaal) 

nieuw (2) De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 vertegenwoordigers, die in overeenstemming met 

artikel 12 en artikel 13 van deze regeling als gemandateerden aan de hand van een politieke en 

regionale verdeelsleutel door de leden worden gekozen. In de EUREGIO-Raad hebben, naast de 

voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter, 42 vertegenwoordigers namens de Duitse en 42 

vertegenwoordigers namens de Nederlandse zijde zitting. Indien mogelijk, dienen ook kleinere 

partijen vertegenwoordigd te zijn. De zittingsperiode is identiek met de bij de leden geldende 

zittingsperiode. 

 

Eventueel kunnen in art. 10 lid 4 van de concept-regeling behalve de burgemeesters ook de 

Landräte worden opgenomen. Verder is het aan te bevelen om duidelijk te verwoorden of 
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en Overijssel voor zover hun kiesdistricten of werk- en woonplaatsen 

geheel of gedeeltelijk in het EUREGIO-gebied liggen, 

• burgemeesters of hun plaatsvervangers uit het gehele EUREGIO-gebied, 

• de dijk- of watergraven uit het gehele EUREGIO-gebied, 

• leden van het Dagelijks Bestuur/Vorstand van de EUREGIO, 

• de directie. 

 Leden met een adviserende stem hebben spreekrecht, echter geen recht een stem uit 

brengen bij stemmingen over zaken of personen. 

 

(5) Vertegenwoordigers van derde organisaties kunnen met toestemming van de 

EUREGIO-Raad aan de vergaderingen deelnemen. 

 

“Stellvertreter” de algemene vertegenwoordiger of de honorair plaatsvervanger van de 

burgemeester of van de Landrat moet aanduiden. (Kreis Steinfurt) 

Deze suggestie wordt opgenomen. Het is de bedoeling dat ook de Landräte kunnen deelnemen. 

Het gaat hier om een inhoudelijk adviserende functie. Daarom lijkt de algemene plaatsvervanger 

resp. de locoburgemeester de meest geschikte vertegenwoordiging te zijn.  

 

nieuw – de Landräte, de burgemeesters of hun algemene plaatsvervangers resp. de 

locoburgemeesters uit het gehele EUREGIO-gebied.  

 

Eventueel kunnen in art. 10 lid 4 van de behalve de dijk- of watergraven ook hun 

plaatsvervaangers worden opgenomen. (Waterschappen) 

nieuw – de dijk- of watergraven of hun plaatsvervangers uit het gehele EUREGIO-gebied 

 

Artikel  10, lid 5: Euregioraad en deelname derde organisaties.  Wat wordt verstaan onder 

deelnemen aan de vergaderingen? Hebben derden-organisaties zowel spreek- als stemrecht? 

(Regio Achterhoek) Zijn het toehoorders? In de toelichting op dit artikel wordt bij derden-

organisaties vooral gedacht aan de voorzitter van het dagelijks bestuur, de directeur/bestuurder, 

de dijkgraven, burgemeesters, dijk- en watergraven en andere uit de politiek afkomstige 

personen (Europarlementariers, nationale parlement etc). (Regio Achterhoek) 

Het is de bedoeling, dat art. 10 lid 5 het mogelijk maakt dat vertegenwoordigers van derde 

organisaties aan de vergaderingen van de EUREGIO-Raad deelnemen, bijvoorbeeld om er een 

presentatie te houden of om aan een vakinhoudelijke discussie deel te nemen.  

nieuw  (5) Vertegenwoordigers van derde organisaties kunnen met toestemming van de 

EUREGIO-Raad aan de vergaderingen deelnemen en een beperkt spreekrecht verkrijgen.  

 

 

Artikel 11 

Taken en bevoegdheden van de EUREGIO-Raad  

 

(1) De EUREGIO-Raad fungeert als gemeenschappelijk overleg- en coördinatieorgaan 

voor principiële kwesties in het kader van de regionale grensoverschrijdende 

samenwerking. 

Artikel 11 

Taken en bevoegdheden van de EUREGIO-Raad  

 

Art. 11, 2e lid onder c: In overeenstemming dus is dit een voordracht waarvan niet kan worden 

afgeweken? Laatste gedeelte? (Oldenzaal) 

De EUREGIO-Raad kan een bevestiging van de aanstelling en het ontslag van de directie in 
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(2)            De EUREGIO-Raad heeft in het bijzonder de volgende taken en bevoegdheden: 

 

a) verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur/Vorstand, 

 

b) vorming en bezetting van eigen commissies en van ad hoc thematische fora, 

 

c) bevestiging van de aanstelling en ontslag van de directie in overeenstemming met 

het besluit van het Dagelijks Bestuur/Vorstand, waarbij een dergelijk besluit geen 

geldigheidsvoorwaarde is, 

 

d) voorbereiding van de besluiten van het Algemeen Bestuur (inclusief begroting), 

 

e) benoeming uit zijn midden van leden in de commissies en de ad hoc thematisch 

fora. 

 

 

overeenstemming met het besluit van het Dagelijks Bestuur ook niet uitspreken. Dit zou politieke 

vragen oproepen. De arbeidsrechtelijke relatie tussen de EUREGIO en de directie zou daardoor 

echter niet veranderen. Dit staat in het laatste deel van de zin. Gezien het feit dat de EUREGIO-

Raad maar drie keer per jaar vergadert, leek de regeling over de geldigheidsvoorwaarde 

noodzakelijk, zodat de EUREGIO te allentijde operationeel blijft.  

 

In art. 11 lid 2 zie ik geen verschil tussen b) en e). (Kreis Steinfurt) 

Dit wordt in de regeling aangepast. e) wordt in b) opgenomen. 

 

nieuw e) vervalt 

Artikel 12  

Afvaardiging van de Nederlandse leden naar de EUREG IO-Raad 

 

(1) De afvaardiging van de Nederlandse vertegenwoordigers naar de EUREGIO-Raad vindt 

plaats door het Algemeen Bestuur uit de kring van vertegenwoordigers in het 

Algemeen Bestuur op voordracht van de Regio Achterhoek, de Regio Twente en de 

groep gevormd door de gemeenten Hardenberg, Ommen en Coevorden, hieronder 

aangeduid als “Nederlandse groep”, alsmede van de waterschappen Rijn en IJssel en 

Vechtstromen, hieronder aangeduid als “waterschappen”. 

 

(2) De verdeling van de 42 zetels tussen de Regio Achterhoek, de Regio Twente, de 

Nederlandse groep en de waterschappen wordt bepaald door de door hen betaalde 

lidmaatschapsbijdragen in verhouding tot het in totaal voor de Nederlandse zijde 

Artikel 12  

Afvaardiging van de Nederlandse leden naar de EUREG IO-Raad 

 

Regio Achterhoek en Regio Twente krijgen hier een taak toebedeeld zonder lid te zijn of akkoord 

te zijn gegaan met deze taak. (Regio Achterhoek und Regio Twente).  

 

Nieuw (1) De afvaardiging van de Nederlandse leden vindt plaats door het Algemeen Bestuur uit 

de kring van vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur op voordracht van de lidgemeenten of 

regionale instanties, die de lidgemeentes hiervoor machtigen, alsmede van de waterschappen 

Rijn en IJssel en Vechtstromen, hieronder aangeduid als “waterschappen”.  

 

Art 12: 

Zie ook opmerkingen bij art. 10 (Oldenzaal) Volledig duidelijk? Reststemmen? (Oldenzaal) 
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beschikbare aantal zetels. Maatgevend zijn de betaalde lidmaatschapsbijdragen, die 

gebaseerd zijn op de inwoneraantallen op 01 januari volgens de actueel geldige 

officiële inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

(3) Voor nieuw toegetreden Nederlandse lidgemeenten in de EUREGIO worden op basis 

van de door hen betaalde lidmaatschapsbijdragen zetels beschikbaar gesteld, d.w.z. 

dat binnen het contingent van de 42 Nederlandse zetels een herverdeling op basis 

van de verhouding tussen de betaalde lidmaatschapsbijdragen plaatsvindt.  

 

(4) De zittingsperiode is in overeenstemming met de Nederlandse Grondwet en 

Gemeentewet. 

 

Zie antwoord bij art. 10. Gezien het feit dat de verdeling van de zetels over lidgemeentes 

geregeld moet worden, hebben lijstverbindingen tussen partijen geen effect. Tot nu toe werden 

de raadszetels in de EUREGIO volgens de methode Sainte-Laguë verdeeld. Eerder werd ook de 

methode D´Hondt toegepast. 

 

Artikel 12, lid 4: Afvaardiging van de Nederlandse leden naar de Euregioraad. Indien 

waterschappen toetreden tot de Euregio, dit artikel aanvullen met Waterschapswet(Regio 

Achterhoek) 

nieuw (4) De zittingsperiode is in overeenstemming met de Nederlandse Grondwet, 

Gemeentewet en Waterschapswet. 

 

 

Artikel 13 

Afvaardiging van de Duitse leden naar de EUREGIO-Ra ad 

 

(1) De afvaardiging van de 42 Duitse vertegenwoordigers naar de EUREGIO-Raad vindt 

plaats door het Algemeen Bestuur uit de kring van vertegenwoordigers in het Algemeen 

Bestuur op voordracht van de bij de EUREGIO aangesloten (Land-)Kreise, “kreisfreie” 

steden alsmede van de groep van de lidgemeenten uit de Landkreis Emsland 

(hieronder aangeduid als “Duitse groep”).  

 

(2) Het aantal zetels voor de (Land-)Kreise en de “kreisfreie” steden wordt bepaald door 

hun inwoneraantal in verhouding met het aantal beschikbare zetels voor de Duitse zijde. 

Maatgevend zijn de actueel geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door de 

Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van deelstaten Nordrhein-Westfalen 

en Niedersachsen. 

 

(3) Wanneer in een gebied de (Land-)Kreis en tot deze (Land-)Kreis behorende steden en 

gemeenten lid zijn, dan dient twee derde deel van de leden door de Kreistag op 

voordracht van de lidgemeenten te worden gekozen. Onder de voorwaarde dat het 

totale aantal leden, dat voor een (Land-)Kreis is bepaald niet worden overschreden, 

dienen daarbij de tot de (Land-)Kreis behorende lidgemeenten met meer dan 40.000 

Artikel 13 

Afvaardiging van de Duitse leden naar de EUREGIO-Ra ad 

 

De Landkreis Emsland wil lid van de EUREGIO worden.  

(6) nieuw (1) De afvaardiging van de 42 Duitse vertegenwoordigers naar de EUREGIO-

Raad vindt plaats door het Algemeen Bestuur uit zijn midden op voordracht van de bij 

de EUREGIO aangesloten (Land-)Kreise, “kreisfreie” steden en rechtstreeks door de tot 

de (Land-)Kreis behorende steden en/of gemeenten, voor zover de (Land-)Kreis 

waartoe deze behoren geen lid van de EUREGIO is. 
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inwoners met één lid in de EUREGIO-Raad te zijn vertegenwoordigd.  

 

(4) Aan nieuwe Duitse lidgemeenten, -steden en -(Land-)Kreise van de EUREGIO worden 

in overeenstemming met de door hen betaalde lidmaatschapsbijdragen zetels 

beschikbaar gesteld d.w.z. binnen het contingent van 42 Duitse zetels vindt een 

herverdeling plaats naar evenredigheid van de betaalde lidmaatschapsbijdragen. 

 

(5) De zittingsperiode is identiek met de voor de EUREGIO-leden geldende zittingsperiode. 

 

 

Artikel 14 

Dagelijks Bestuur/Vorstand   

 

(1) Het Dagelijks Bestuur/Vorstand bestaat uit 11 bestuursleden:  

a) de voorzitter van het Algemeen Bestuur 

b) tien volgens artikel 11 gekozen bestuursleden 

Bovendien nemen van elke fractie in de EUREGIO-Raad 2 vertegenwoordigers als 

adviserend lid aan de vergaderingen deel. 

 

(2) Wanneer een in het Algemeen Bestuur gekozen vertegenwoordiger wordt gekozen in 

het Dagelijks Bestuur/Vorstand, dan dient deze gekozen vertegenwoordiger van het lid 

zijn zetel in het Algemeen Bestuur op te geven. 

 

(3) De EUREGIO-Raad kiest de bestuursleden. 

a) Vijf bestuursleden van Nederlandse zijde worden op basis van een regionale 

verdeelsleutel afgevaardigd vanuit de colleges van Burgemeester en 

Wethouders . 

b) Vijf Duitse bestuursleden worden op basis van een regionale verdeelsleutel 

afgevaardigd uit de kring van “Hauptverwaltungsbeamten”. 

 De plaatsvervanging van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats in 

Artikel 14 

Dagelijks Bestuur/Vorstand   

 

Art. 14, 2e lid: Dient op te geven, waarom niet van rechtswege en dan ook per welke datum (zie 

Gemeentewet m.b.t wethouders) (Oldenzaal) 

De regeling moet in de regeling worden opgenomen, omdat in het Duitse Kommunalrecht een 

dergelijke regeling niet bestaat. Bij de verkiezing in het Dagelijks Bestuur dient de zetel in het 

Algemeen Bestuur van het openbare lichaam onmiddellijk te worden opgegeven.  

 

Art. 14: Instelling Euregioraadsfracties. Op grond van welk artikel? 

Commissievoorzitters. Op grond van welk artikel? (Oldenzaal) 

Vanuit de Raad van de EUREGIO is de wens geuit dat de fractievoorzitters en de voorzitters van 

de commissies als adviserende leden aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur kunnen 

deelnemen. Hiervoor bestaat geen wettelijke basis. De commissies beschikken echter wel over 

een reglement van orde. 

 

Art. 14 3e lid: Ook leden van het Dagelijks Bestuur van de Waterschappen? 

(Waterschappen) 

Nieuw: a) Vijf bestuursleden van Nederlandse zijde worden op basis van een regionale 

verdeelsleutel afgevaardigd vanuit de colleges van Burgemeester en Wethouders en het 

Dagelijks Bestuur van de Waterschappen        . 
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overeenstemming met de daarvoor geldende Nederlandse c.q. Duitse bepalingen in het 

gemeenterecht. 

 

(4) De voorzitter van het Algemeen Bestuur is tevens voorzitter van het Dagelijks 

Bestuur/Vorstand. Het Dagelijks Bestuur/Vorstand kiest uit zijn leden een 

plaatsvervangende voorzitter voor de duur van 4 jaar. Voorzitter en plaatsvervangende 

voorzitter dienen niet gelijktijdig vertegenwoordiger van de Nederlandse of de Duitse 

zijde te zijn. 

 

(5) De directie van de EUREGIO neemt met een adviserende stem deel aan de 

vergadering van het Dagelijks Bestuur/Vorstand. 

 

(7)  

b) Vijf Duitse bestuursleden worden op basis van een regionale verdeelsleutel 

afgevaardigd uit de kring van “Hauptverwaltungsbeamten”. 

 De plaatsvervanging van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats in 

overeenstemming met de daarvoor geldende Nederlandse c.q. Duitse bepalingen in het 

gemeenterecht en het Waterschapswet. 

 

 

Het lijkt mij ongewoon dat de voorzitter van het Algemeen Bestuur tegelijkertijd ook de voorzitter 

van het Dagelijks Bestuur is (art. 14 lid 4 van de concept- regeling), met name omdat in 

overeenstemming met paragraaf 16 lid 2 GkG NRW het Algemeen Bestuur de directe 

leidinggevende is van de directie. (Kreis Steinfurt) 

Voor deze door de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur/Vorstand van de EUREGIO 

gewenste constellatie heeft de Bezirksregierung Münster bij speciale toestemming van het 

Ministerium für Inneres und Kommunales in Düsseldorf verkregen. 

 

 

Artikel 15 

Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur/Vor stand  

 

(1) Het Dagelijks Bestuur/Vorstand is verantwoordelijk 

a) voor de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, 

b) voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de EUREGIO-Raad, 

c) voor personele, organisatorische en financiële aangelegenheden voor zover 

niet een ander orgaan voor deze aangelegenheden verantwoordelijk is, 

d) voor de aanstelling en het ontslag van de leden van de directie en voor hun 

arbeidscontracten, 

e) als direct leidinggevende van de directie voor het beschrijven van hun 

verantwoordelijkheden in een dienstinstructie, in het bijzonder ter bepaling van 

de dagelijkse bedrijfsvoering,  

f) voor besluiten, voor zover een ander verantwoordelijk orgaan vanwege het 

dringende karakter van de aangelegenheid niet in staat is hierover een 

Artikel 15 

Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur/Vor stand  

 

Art. 15: Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur/Vorstand. Onduidelijk is wie de 

directeur/bestuurder benoemt: Euregioraad of Dagelijks Bestuur(Regio Achterhoek) 

Voor de aanstelling en het ontslag van de directie is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk. De 

EUREGIO-Raad bevestigt alleen de aanstelling of het ontslag van de directie volgens het besluit 

van het Dagelijks Bestuur, zonder gevolgen voor de geldigheid van de rechtsbetrekking tussen 

EUREGIO en directie. 

 

Toevoegen artikel dat het dagelijks bestuur integriteitregels kan opstellen voor de leden van de 

Euregioraad, dagelijks bestuur en commissies. (Regio Achterhoek) 

In overeenstemming met art. 9 lid 1 e kan het Algemeen Bestuur dergelijke regels in een 

reglement van orde vastleggen.  
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beslissing te nemen; het Dagelijks Bestuur/Vorstand informeert het 

verantwoordelijke orgaan over de genomen besluiten, 

g) voor de besluitvorming bij en de externe vertegenwoordiging van de EUREGIO 

in juridische aangelegenheden c.q. overdracht van de vertegenwoordigende 

rol in juridische aangelegenheden aan derden. 

 

(2) Het Dagelijks Bestuur/Vorstand kan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

directeur-bestuurder ten opzichte van andere organen en voor wat betreft de interne 

waarnemingsbevoegdheden door middel van een dienstinstructie in algemene zin en 

voor het voeren van juridische procedures in individuele gevallen regelen. 

 

(3) Verbintenissen, die voor het openbare lichaam tot verplichtingen leiden, kunnen alleen 

schriftelijk worden aangegaan. Het openbare lichaam wordt in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het 

Dagelijks Bestuur, in lopende zaken door de directie. 

 

(4) Het Dagelijks Bestuur/Vorstand kan onder vermelding van de te bespreken 

onderwerpen verzoeken om samenkomst van het Algemeen Bestuur of de EUREGIO-

Raad.  

 

De Landtag NRW behandelt momenteel een herziening van de wet GkG NRW, die waarschijnlijk 

gevolgen zal hebben voor de regeling voor de EUREGIO. Om nu al tegemoet te komen aan het 

nieuwe wettelijke kader is het noodzakelijk art. 15 lid 1 e en lid 3 anders te formuleren. 

 

nieuw Art. 15 1 e) voor het beschrijven van de verantwoordelijkheden, in het bijzonder ter 

bepaling van de dagelijkse bedrijfsvoering,  

 

 

 

Art. 15, 3e lid: Lopende zaken? (Oldenzaal) 

De taak van van leidinggevende dient te worden toegespitst op één persoon. Tevens dient de 

vertegenwoordiging in juridische aangelegenheden exacter te worden geformuleerd 

(Bezirksregierung Münster). 

 

nieuw (3) Het openbare lichaam wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of 

de plaatsvervangende voorzitter van het Dagelijks Bestuur, in lopende beheerstaken door de 

directie. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens direct leidinggevende van de directie. 

Verbintenissen, die voor het openbare lichaam tot verplichtingen leiden, kunnen alleen schriftelijk 

worden aangegaan.  

 

 

Artikel 16 

Directie 

 

(1) De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Als zijn plaatsvervanger 

fungeert een adjunct directeur-bestuurder, die uit het betreffende andere land afkomstig 

is. Verdere delegatie is geoorloofd. 

 

(2) De directie is verantwoordelijk voor de lopende beheerstaken, het financieel beheer en 

de organisatie, voor zover deze taken niet zijn voorbehouden aan het Dagelijks 

Bestuur/Vorstand. De directie bereidt de besluiten van het Dagelijks Bestuur/Vorstand 

Artikel 16 

Directie 

 

De tekst zou als discriminerend kunnen worden geïnterpreteerd (EUREGIO-Secretariaat): 

Nieuw: (1) De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Als zijn plaatsvervanger 

fungeert een adjunct directeur-bestuurder. Verdere delegatie is geoorloofd. 

 

Art. 16, 1e lid: Delegatie? Zie inhoud delegatie en verschil met mandaat in de Algemene wet 

bestuursrecht. Mandaat komt eerder in aanmerking. (Oldenzaal) 

nieuw (1) De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Als zijn plaatsvervanger 
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voor en voert deze uit.  

 

(3) De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, in het bijzonder voor de 

selectie, de aanstelling en het ontslag van het personeel, dat voor de uitvoering van de 

taken van de EUREGIO noodzakelijk is. 

 

(4) De EUREGIO kan personeel in dienstverband inzetten. 

 

fungeert een adjunct directeur-bestuurder. Verdere verlening van een mandaat is geoorloofd. 

 

Duitse regelgeving? (Oldenzaal) 

De regeling houdt rekening met de bijzondere structuur van de EUREGIO (groot gebied, 

verschillende talen, verschillende culturen, verschillende wetten, etc.).  

 

Blz. 5, Nieuwe bevoegdheden AB: is mandaat of delegatie aan Raad of DB (voldoende) 

geregeld. Zie ook opmerkingen bij artikel 16. (Oldenzaal)  

Volgens de huidige inschatting is de taaktoeling aan de Raad, het Dagelijks Bestuur en de 

directie voldoende geregeld.  

 

Artikel 16, lid 4: Directie:  “de Euregio kan personeel in dienstverband inzetten” Welk orgaan 

binnen de Euregio?  Is dit al niet geregeld onder taken bevoegdheden van dagelijks bestuur cq 

directeur bestuurder? Voorstel is dit lid te schrappen(Regio Achterhoek) 

In overeenstemming met paragraaf 17 lid 2 GkG NRW mag de EUREGIO als openbaar lichaam 

personeel alleen in dienstverband inzetten als dit in de regeling vastgelegd is.  

 

Zie Art. 21. 

nieuw (4) De EUREGIO kan personeel in dienstverband aanstellen en inzetten. 

 

 

Artikel 17 

Commissies en ad hoc thematische fora  

 

In overeenstemming met artikel 11 kan de EUREGIO-Raad ten behoeve van de vervulling van 

zijn taken uit zijn midden commissies en ad hoc thematische fora vormen, opheffen en de leden 

daarvan benoemen. Afhankelijk van de taakstelling kunnen daarin vertegenwoordigers van 

relevante maatschappelijke groeperingen zitting hebben. 

 

 

Artikel 17 

Commissies en ad hoc thematische fora  
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Artikel 18 

Gang van zaken in de EUREGIO-organen 

 

(1) De voorzitter, of indien deze verhinderd is, zijn plaatsvervanger(s) verzendt/verzenden 

twee weken voor de vergaderdatum een uitnodiging voor de vergadering van het 

betreffende orgaan aan de leden onder bijvoeging van een agenda. Een vijfde deel van 

de leden van een orgaan kan onder vermelding van de te bespreken punten verzoeken 

om samenkomst of opname van een agendapunt.  

 

(2) Een orgaan is beslissingsbevoegd wanneer tenminste de helft van het aantal 

stemgerechtigde leden aanwezig is. Het orgaan geldt als beslissingsbevoegd zolang 

niet is vastgesteld dat het niet beslissingsbevoegd is. Vergaderingen van niet 

beslissingsbevoegde organen kunnen met dezelfde agenda worden herhaald, waarbij 

de geldende termijnen in acht genomen dienen te worden. Over de op deze agenda 

vermelde punten kunnen dan ook besluiten worden genomen zonder dat minstens de 

helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. In de uitnodiging voor de 

vergadering wordt hierop met nadruk gewezen.  

 

(3) De vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad zijn in beginsel 

openbaar. Er kan worden besloten dat de vergadering een besloten karakter heeft 

wanneer tenminste een vijfde deel van het aantal aanwezige stemgerechtigde redenen 

hiertoe verzoeken of de voorzitter dit noodzakelijk acht.  

 

(4) Bij stemmingen is diegene gekozen voor wie meer dan de helft van de geldige 

stemmen is uitgebracht. 

 

(5) Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de 

aanwezige stemgerechtigde leden van de betreffende organen, tenzij in deze statuten 

daarvoor afwijkende regelingen zijn bepaald. Uitgesloten van de besluitvorming zijn 

vertegenwoordigers of vertegenwoordigden die een rechtstreeks voordeel van het 

besluit kunnen hebben. 

 

Artikel 18 

Gang van zaken in de EUREGIO-organen 

 

Art. 18, 1e lid: Plaatsvervanger(s) ? Zie opm art. 10, 2e lid. (Oldenzaal) 

zie art. 8, 10 e lid en art 10, 3 e lid. Hiermee worden de plaatsvervangers van de voorzitter van het 

Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad aangeduid.  

 

Nieuw (1) De betreffende voorzitter, of indien deze verhinderd is, de betreffende 

plaatsvervanger(s) verzendt/verzenden twee weken voor de vergaderdatum een uitnodiging voor 

de vergadering van het betreffende orgaan aan de leden onder bijvoeging van een agenda. 

Zowel de uitnodiging als de agenda dienen in het Nederlands en Duits te worden opgesteld. Een 

vijfde deel van de leden van een orgaan kan onder vermelding van de te bespreken punten 

verzoeken om samenkomst of opname van een agendapunt.  

 

Artikel 18, lid 2, 2e zin“Het orgaan geldt als beslissingsbevoegd, zolang niet is vastgesteld dat het 

niet beslissingsbevoegd is”. Deze zin voegt niets toe en voorstel is deze te schrappen. (Regio 

Achterhoek) (Regio Achterhoek) 

Met behulp van deze zin kan een orgaan ook beslissingsbevoegd zijn wanneer minder dan de 

helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, maar geen van hen de 

beslissingsonbevoegdheid heeft laten vaststellen. 

 

Artikel 18, lid 3: “vergaderingen van het algemeen bestuur en Euregioraad zijn in beginsel 

openbaar”. Vanwege het meer politieke karakter van de commissies, vergroting van het 

draagvlak en de transparantie van de grensoverschrijdende samenwerking, is het wenselijk dat 

ook de commissies in beginsel openbaar zijn. (Regio Achterhoek) 

De EUREGIO-Raad heeft in zijn vergadering d.d. 21-11-2014 besloten om met de verandering 

van de rechtsvorm ook het reglement van orde van de commissies zodanig te veranderen dat de 

vergaderingen van de commissies voortaan openbaar zijn.  

 

Nieuw (3) De vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad zijn in beginsel 

openbaar. Er kan worden besloten dat de vergadering een besloten karakter heeft wanneer 

tenminste een vijfde deel van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden hiertoe verzoeken of 
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(6) Van alle vergaderingen worden door de directie notulen opgesteld. Van besloten 

vergaderingen worden aparte notulen opgesteld, die niet openbaar worden gemaakt. 

De notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad 

dienen in de Duitse en de Nederlandse taal te worden opgesteld en door de directie te 

worden ondertekend. Iedere aangesloten gemeente, stad, (Land-)Kreis of waterschap 

kan toezending van het verslag verlangen. 

 

(7) De directie verzendt de agenda, de vergaderdocumenten en de notulen van de 

commissievergaderingen aan de leden. 

 

(8) In reglementen van orde kunnen nadere bepalingen over de gang van zaken in de 

EUREGIO-organen worden vastgelegd. 

 

(9) De statuten kunnen door het Algemeen Bestuur met twee derde meerderheid van 

stemmen van de leden volgens deze statuten [zie artikel 8 (3)] worden gewijzigd. 

Voorwaarde daarbij is dat de statutenwijziging als agendapunt tenminste vier weken 

voor de vergaderdatum schriftelijk is gemeld.  

 

(10) De taken van het openbare lichaam kunnen door het Algemeen Bestuur met unaniem 

besluit worden gewijzigd.  

 

 

de voorzitter dit noodzakelijk acht. 

 

Artikel 18, lid 4 en 5: Voorstel is om deze leden samen te trekken: “Besluiten, ook over personen, 

worden met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige ……. genomen. (Regio 

Achterhoek) 

Lid 4 is zo geformuleerd om bij geheime verkiezingen over de bezetting van functies met meer 

dan twee kandidaten een eenduidige en tegelijkertijd praktische regeling te waarborgen.  

 

Wat betreft de voorwaarden voor uitsluiting in verband met partijdigheid (art. 18 lid 5 concept- 

regeling) kan worden verwezen naar een relevante toepassing van paragraaf 31 

Gemeindeordnung NRW (Kreis Steinfurt) 

 

Nieuw  

Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige 

stemgerechtigde leden van de betreffende organen, tenzij in deze regeling daarvoor afwijkende 

regelingen zijn bepaald. Uitgesloten van de besluitvorming zijn vertegenwoordigers of 

vertegenwoordigden die een rechtstreeks voordeel van het besluit kunnen hebben. 

 

 

Een uitdrukkelijke verwijzing is niet nodig omdat in paragraaf 8 lid 1 GkG hoe dan ook de 

overeenkomstige toepassing van de Gemeindeordnung is voorzien. 

 

Verder is het gebruikelijk dat notulen door de voorzitter van het resp. orgaan en door een door 

het orgaan aangewezen notulist (secretaris?) ondertekend worden (art. 18 lid 6 van de concept- 

regeling, zie ook paragraaf 52 GO NRW). (Kreis Steinfurt) 

De ondertekening van de respectievelijk in het Duits en Nederlands opgestelde notulen door de 

directie houdt rekening met de mogelijkheid dat de voorzitter wellicht niet zowel de Duitse als de 

Nederlandse taal zodanig beheerst dat hij de inhoud van de notulen volledig begrijpt.  

 

Art. 18, 6e lid: Kan verlangen: niet automatisch? (Oldenzaal) 

Art. 18, 7e lid: Stukken worden verzonden aan de leden dus aan de gemeenten!? (Oldenzaal) 

Hoe dan aan de leden van de drie organen i.c. AB, Raad en DB? (Oldenzaal) 
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Nieuw (6) Van alle vergaderingen worden door de directie notulen opgesteld. Van besloten 

vergaderingen worden aparte notulen opgesteld, die niet openbaar worden gemaakt. De notulen 

van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur 

dienen in de Duitse en de Nederlandse taal te worden opgesteld en door de directie te worden 

ondertekend. 

(7) . De directie verzendt de agenda, de vergaderdocumenten en de notulen van de 

vergaderingen aan de leden en de plaatsvervangers.  

 

Art. 18, 8e lid: Reglementen van orde. Zie opm.art. 9, 1e lid onder e. (Oldenzaal) Bij 

bevoegdheden Raad en DB niet vermeld. (Oldenzaal) 

nieuw (8) In het reglement van orde kunnen nadere bepalingen over de gang van zaken in de 

EUREGIO-organen worden vastgelegd. 

 

Art. 18, 9e lid: 

Nieuw (9) De regeling kan door het Algemeen Bestuur met twee derde meerderheid van 

stemmen van de leden volgens deze regeling [zie artikel 8 (3)] worden gewijzigd. Voorwaarde 

daarbij is dat de wijziging van de regeling als agendapunt tenminste vier weken voor de 

vergaderdatum schriftelijk is gemeld. 

 

 

Artikel 19 

Financiën 

 

(1) Ter dekking van de financiële behoefte van de EUREGIO worden van de leden 

lidmaatschapsbijdragen geheven waarvan de hoogte is gebaseerd op het 

inwoneraantal van het betreffende lid volgens de meest recent geldige officiële 

inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de 

Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van de deelstaten Nordrhein-

Westfalen en Niedersachsen. De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen wordt 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur met een meerderheid van twee derde van de 

stemmen van de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

Artikel 19 

Financiën 

 

Is er een vermindering van de lidmaatschapsbijdrage voor gemeenten die wat betreft hetzelfde 

gebied lid van twee Euregio’s zijn? (Gemeinde Emlichheim) De Euregio Rijn-Waal staat ook een 

vermindering van de lidmaatschapsbijdrage toe als gemeenten lid van twee Euregio’s zijn.  

De verhouding tussen de betalingen door de Kreis en de tot de Kreis behorende gemeenten 

en/of steden alsmede door de waterschappen ten opzichte van de overige leden dient in de 

regeling te worden beschreven (waterschappen, uiteenlopende lidgemeenten, -steden, -Kreise). 

 

Voorstel nieuw.  (1) Ter dekking van de financiële behoefte van de EUREGIO worden van de 

leden lidmaatschapsbijdragen geheven waarvan de hoogte is gebaseerd op het inwoneraantal 
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(2) Aan het begin van het begrotingsjaar dient de begroting te worden overlegd en 

vastgesteld. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. Het concept van de begroting dient 

uiterlijk twee weken voorafgaand aan de besluitvorming aan de leden van het 

Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. 

 

(3) De uitgangspunten voor het financiële beheer en de boekhouding vloeien voort uit het 

in Nord-rhein-Westfalen geldende recht voor openbare lichamen. 

 

(4) Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een uit twee personen bestaande 

kascommissie aan. Zijn zullen hun taken zonder kosten verrichten en dienen gerechtigd 

te zijn zich daarbij te bedienen van een afdeling financiën van een aangesloten lid.  

 

 

van het betreffende lid per 01 januari volgens de meest recent geldige officiële inwoneraantallen 

zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Landesämter für 

Datenverarbeitung und Statistik van de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. De 

hoogte van de lidmaatschapsbijdragen wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur met een 

meerderheid van twee derde van de stemmen van de in de vergadering aanwezige 

stemgerechtigde leden. Het bedrag per inwoner en jaar van de waterschappen dient 

daarbij 2/29 deel van de algemene bijdrage te bedragen. Indien zowel een Kreis als de 

daartoe behorende gemeenten en/of steden lid zijn, dan kunnen zij het bedrag aan 

lidmaatschapsbijdragen voor het gezamenlijke gebied onderling delen. Gemeenten, die 

ook betalend lid van een andere Euregio zijn, betalen een met 10 % verminderde 

lidmaatschapsbijdrage. 

 

Artikel 19, lid 2: Aan het begin van het begrotingsjaar dient de begroting te worden overlegd en 

vastgesteld.| Voor gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen is het in 

Nederland gebruikelijk om de begroting in juni van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar 

te overleggen. Daardoor kunnen de lidmaatschapsbijdragen en eventuele verhoging/verlaging 

daarvan, worden meegenomen bij de begrotingsbehandelingen in het najaar in de diverse 

gemeenteraden. (Regio Achterhoek) 

Tot nu toe heeft de EUREGIO haar begroting in november in de EUREGIO-Raad vastgesteld. 

Ook toekomstig is het de bedoeling dat de begroting tijdens de vergadering van de EUREGIO-

Raad in november besproken wordt. Het besluit over de begroting moet echter door het 

Algemeen Bestuur worden goedgekeurd. Het is de bedoeling dat – zoals tot nu toe de 

ledenvergadering – de vergadering van het Algemeen Bestuur voortaan in januari zal 

plaatsvinden. Hiervoor moet art.19 lid 2 overeenkomstig geformuleerd zijn. Dit betekent 

vanzelfsprekend dat besluiten over mogelijke verhogingen van de lidmaatschapsbijdrage een 

jaar van tevoren door het Algemeen Bestuur goedgekeurd dienen te worden.  

 

 

Artikel 20 

Toezicht 

 

De toezichthoudende instantie voor het openbare lichaam EUREGIO is de Bezirksregierung 

Artikel 20 

Toezicht 

 

Art. 20: Bevoegdheden van de Bezirksregierung in het algemeen en richting Nederlandse leden 

in het bijzonder? (Oldenzaal) 
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Münster. 

 

 

Zie Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het 

Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking 

tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, Isselburg - Anholt, 23-05-1991, Art. 9, 3-5 lid. 

Hier zijn de bevoegdheden van de Bezirksregierung Münster geregeld. 

 

 

Artikel 21 

Ontbinding van de EUREGIO 

 

(1) Tot ontbinding van de EUREGIO kan slechts in een voor dat doel met inachtneming 

van een termijn van twee maanden bijeen te roepen buitengewone vergadering van het 

Algemeen Bestuur met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de 

aanwezige leden worden besloten. 

 

(2) Het Algemeen Bestuur Besluit ook over de wijze van liquidatie en de aanwending van 

het vermogen. 

 

Tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit, zijn de leden van het Dagelijks 

Bestuur/Vorstand gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde liquidatoren.  

 

Het Dagelijks Bestuur/Vorstand kan zijn taken zolang uitvoeren totdat de liquidatie 

formeel is afgesloten. Het Dagelijks Bestuur/Vorstand kan het secretariaat met de 

uitvoering van de liquidatie belasten.  

 

(3)  De leden van EUREGIO zijn verplicht in overeenstemming met regels ter bepaling van 

de hoogte van de lidmaatschapsbijdragen gedurende de liquidatie bijdragen te betalen 

ter vereffening van de schulden van de EUREGIO, welke na het verbruik van het 

vermogen van de EUREGIO resteren. Hiertoe worden ook schulden gerekend die 

ontstaan jegens derden, doordat zij aan EUREGIO personeel beschikbaar hebben 

gesteld dat als gevolg van de ontbinding van de EUREGIO niet langer aangesteld kan 

blijven.  

Artikel 21 

Ontbinding van de EUREGIO 

 

De formulering secretariaat is niet correct (Bezirksregierung Münster). 

Nieuw 2e lid 3 Het Dagelijks Bestuur kan zijn taken zolang uitvoeren totdat de liquidatie formeel is 

afgesloten. Het Dagelijks Bestuur kan de directie met de uitvoering van de liquidatie belasten. 

 

 

 

Graag wil ik aanmerken dat het BeamtStG (Gesetz zur Regelung des Statusrechts der 

Beamtinnen und Beamten in den Ländern) grotendeels in plaats van het BRRG 

(Beamtenrechtsrahmengesetz) is gekomen, wat echter niet geldt voor het hier genoemde 

hoofdstuk II (zie art. 21 lid 4 van de concept-regeling). In overeenstemming met paragraaf 17 lid. 

2 GkG NRW mogen functionarissen of werknemers alleen in dienstverband worden ingezet als 

de regeling van het openbare lichaam hierin voorziet. In dit geval dient de regeling ook te 

voorzien in regelingen over overname van de functionarissen en werknemers door leden van het 

openbare lichaam of over de procedure voor het geval van ontbinding van het openbare lichaam 

of taakwijziging. Een overeenkomstige regeling is alleen voor het geval van ontbinding getroffen, 

maar niet voor het geval van taakwijziging. Verder voorzien de concept-regeling in art. 16 lid 4 in 

de regeling dat de EUREGIO personeel in dienstverband mag inzetten. Het in dienst nemen van 

functionarissen lijkt niet nodig omdat het openbare lichaam  zich in overeenstemming met art. 5 

van het Verdrag van Anholt niet bezig zou mogen houden met activiteiten voor 

overheidsdoeleinden. Volgende aanvulling is daarom mogelijk: “Het openbare lichaam kan 

personeel in dienstverband aanstellen.“ (Kreis Steinfurt) 

De suggesties worden opgenomen.  

nieuw (4) Bij ontbinding en bij taakwijziging van de EUREGIO gelden voor de Duitse leden de 
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(4) Bij ontbinding van de EUREGIO gelden voor de Duitse leden de voorschriften van §§ 

128 e.v. van de Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) in de versie van de publicatie 

van 31 maart 1999 (BGBl. I p.654), laatstelijk gewijzigd bij wet van 5 februari 2009 

(BGBl. I p. 160) dienovereenkomstig. De leden verplichten zich dan ook moeite te doen 

de beschikbare ambtenaren in dienst te nemen. Bij functionarissen niet zijnde 

ambtenaren dienen alle leden dienovereenkomstig te werk te gaan.  

 

 

voorschriften van §§ 128 e.v. van de Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) in de versie van de 

publicatie van 31 maart 1999 (BGBl. I p.654), laatstelijk gewijzigd bij wet van 5 februari 2009 

(BGBl. I p. 160) dienovereenkomstig. De leden verplichten zich dan ook moeite te doen de 

beschikbare ambtenaren in dienst te nemen. Bij functionarissen niet zijnde ambtenaren dienen 

alle leden dienovereenkomstig te werk te gaan.   

 

Artikel 22 

Openbare mededelingen 

 

Openbare mededelingen worden voor zover van toepassing gepubliceerd in de officiële 

publicatiebladen (Amtsblätter) voor het Regierungsbezirk Münster en de Regierungsvertretung 

Oldenburg alsmede aan Nederlandse zijde in de provinciale publicatiebladen van de provincies 

Drenthe, Gelderland en Overijssel.  

 

 

Artikel 22 

Openbare mededelingen 

 

Art. 22: In de publicatiebladen van de Nederlandse gemeenten? (Oldenzaal) 

De Regierungsvertretung Oldenburg bestaat niet meer.  

nieuw Openbare mededelingen worden voor zover van toepassing gepubliceerd in de officiële 

publicatiebladen (Amtsblätter) voor het Regierungsbezirk Münster en de Amt für regionale 

Landesentwicklung Weser-Ems. Aan Nederlandse zijde publiceren de gemeenten en 

waterschappen, die lid van de EUREGIO zijn, openbare mededelingen in hun digitale 

publicatiebladen.  

 

 

 

Artikel 23 

Ontstaan van het openbare lichaam EUREGIO 

 

(1) De statuten treden in werking na goedkeuring door de Bezirksregierung Münster. 

 

(2) Het openbare lichaam EUREGIO ontstaat op de eerste dag van maand die volgt op de 

openbare bekendmaking van de statuten van het openbare lichaam en goedkeuring 

daarvan in het officiële publicatieblad van het Regierungsbezirk Münster. 

Artikel 23 

Ontstaan van het openbare lichaam EUREGIO 

 

nieuw  

(1) De regeling treedt in werking na goedkeuring door de Bezirksregierung Münstser.  

 

Art. 23, 2e lid: de maand. (Oldenzaal) 

nieuw (2) Het openbare lichaam EUREGIO ontstaat op de eerste dag van de maand die volgt op 
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de openbare bekendmaking van de regeling van het openbare lichaam en goedkeuring daarvan 

in het officiële publicatieblad van het Regierungsbezirk Münster. 

 

 

  

 

 
 


