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Onderwerp: Statutenwijziging Euregio 

Portefeuillehouder: burgemeester Joosten 

Datum: 18 november 2014 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

De Euregio wil via Nederlands-Duitse samenwerking ook voor de toekomst haar bijdrage 

blijven leveren aan een positieve ontwikkeling van onze regio. Het blijkt daarbij noodzakelijk 

om de rechtsvorm(statuten) van de Euregio te wijzigen en tot harmonisatie en aanpassing van 

de lidmaatschapsbijdragen te komen.  

 

De 129 deelnemende Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land-)Kreise zullen 

hierover hun stem moeten uitbrengen. Dit staat gepland voor de periode april-september 

2015. De Euregio geeft in de aanloop hierop de leden de gelegenheid om op deze plannen te 

reageren.  

 

De Regio Achterhoek vervult een coördinerende rol voor de relatie met de Euregio. Naar 

aanleiding van de plannen heeft een kleine ambtelijke werkgroep een reactie opgesteld en 

wordt deze ter bespreking voorgelegd aan de Commissie Grens Regio Achterhoek op 

20 november 2014. Indien de Commissie zich kan vinden in deze reactie, dan worden de 

opmerkingen aan de Euregio doorgegeven. 

 

Na verwerking van de reacties van de leden volgt de officiële procedure. Een raadsvoorstel kan 

worden verwacht in de periode april-september 2015. Deze betreft het instemmen met de 

statuten, lidmaatschapsbijdrage en de benoeming van vertegenwoordigers voor het Algemeen 

Bestuur van het grensoverschrijdende openbare lichaam Euregio. 

 

Kern van de boodschap (reactie op voorstel Euregio, statutenwijziging) 

Naar aanleiding van het voorstel van de Euregio (zie bijlagen) wordt het volgende opgemerkt: 

 

Statuten. 

Artikel 2: Naam 

Hier de aanbeveling om een begrippenlijst op te nemen (wat wordt verstaan onder 

algemeen bestuur, Euregioraad, Arbeitsgruppen, dagelijks bestuur, directeur/ 

bestuurder, kascommissie etc. 

 

Artikel  10, lid 5: Euregioraad en deelname derde organisaties 

Wat wordt verstaan onder deelnemen aan de vergaderingen? Hebben derden-

organisaties zowel spreek- als stemrecht? 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 

(Europarlementariërs, nationale parlement etc.). 
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Artikel 12, lid 4: Afvaardiging van de Nederlandse leden naar de Euregioraad 

  Indien waterschappen toetreden tot de Euregio, artikel aanvullen met Waterschapswet 

 

Artikel 15: Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur/Vorstand 

- Onduidelijk is wie de directeur/bestuurder benoemt: Euregioraad of Dagelijks 

Bestuur 

- Toevoegen artikel dat het dagelijks bestuur integriteitregels kan opstellen voor de 

leden van de Euregioraad, dagelijks bestuur en Arbeitsgruppen. 

 

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 c.q. directeur bestuurder? Voorstel is dit lid te schrappen. 

 

Artikel 18: Gang van zaken in de Euregio-organen 

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. 

 

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

beginsel openbaar’. 

Vanwege het meer politieke karakter van de Arbeitsgruppen, vergroting van het 

draagvlak en de transparantie van de grensoverschrijdende samenwerking, is het 

wenselijk dat ook de Arbeitsgruppen in beginsel openbaar zijn. 

 

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”. 

 

artikel 19: Financiën,  

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. 

 

 

Financien 

Het voorstel tot harmonisatie en aanpassing van de ledenbijdrage levert voor de Nederlandse 

leden een voordeel op. De inwonerbijdrage daalt van € 0,35 per inwoner naar € 0,29 per 

inwoner. Voor de gemeente Doetinchem een jaarlijks voordeel van circa € 3300,-. Als gevolg 

van de statutenwijziging gaat de betaling van de bijdrage straks niet meer via de Regio 

Achterhoek, maar rechtstreeks van de gemeente naar de Euregio.  

 

Deze aanpassingen geven geen aanleiding tot opmerkingen. 


