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Geachte dames en heren,  

 

Samen met u zetten wij stap voor de stap de lijnen uit die moeten waarborgen 

dat de EUREGIO ook in de toekomst door middel van Nederlands-Duitse sa-

menwerking een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van onze regio blijft 

leveren. Begin oktober 2014 hebben wij u erover geïnformeerd dat hiervoor 

een wijziging van de rechtsvorm, harmonisatie van de lidmaatschapsbijdragen 

en verhoging daarvan met € 0,01 per inwoner per jaar noodzakelijk zijn. In de 

achter ons liggende maanden is in de EUREGIO-lidgemeenten uitgebreid over 

de geplande veranderingen gediscussieerd. Vele suggesties, voorstellen voor 

correcties, vragen en uitnodigingen voor presentaties en gesprekken zijn 

daarop in de afgelopen weken bij ons binnengekomen.  

 

Ik spreek hierbij mijn grote dank aan u uit voor al deze reacties, uw grote mate 

van betrokkenheid en de inzet die u daarbij heeft getoond. U hebt het voor ons 

mogelijk gemaakt een regeling uit te werken die beantwoordt aan de uiteenlo-

pende eisen die onze leden stellen. 

 

Op basis van deze regeling heeft de EUREGIO-Raad op 20 maart 2015 una-

niem besloten de lidgemeenten in de gelegenheid te stellen uiterlijk 31 au-

gustus 2015 in hun desbetreffende organen de volgende besluiten te nemen: 
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Besluitvoorstellen: 

 

1. De raad van de gemeente, het College van Burgemeester en Wethou-

ders en de Burgemeester stemmen in met de regeling voor het grens-

overschrijdende openbare lichaam EUREGIO en besluit toe te treden tot 

dit openbare lichaam op het tijdstip van oprichting daarvan. 

2. De raad van de gemeente, het College van Burgemeester en Wethou-

ders en de Burgemeester stemmen in met de te heffen lidmaatschaps-

bijdrage van 0,29 € per inwoner per jaar, dit onder voorbehoud van vast-

stelling van de regeling voor de lidmaatschapsbijdragen door het Alge-

meen Bestuur van het grensoverschrijdende openbare lichaam EURE-

GIO, waarbij tot aan het moment van opheffing van de EUREGIO e.V. de 

bijdrage van de gemeente voor het grensoverschrijdende openbare li-

chaam EUREGIO wordt verrekend met de bijdragen van de gemeente 

voor het lidmaatschap van de EUREGIO e.V. Uit de begroting worden 

middelen voor de bijdrage van € 0,29 per inwoner per jaar beschikbaar 

gesteld.  

3. De gemeente benoemt voor het Algemeen Bestuur van het grensover-

schrijdende openbare lichaam EUREGIO de volgende vertegenwoordi-

gers en hun plaatsvervangers: …………………. 

 

Ten behoeve van het besluitvormingsproces ontvangt u als bijlage a) de nieu-

we regeling, b) de herziene toelichting op de regeling en c) het aangepaste 

concept-besluitdocument voor uw organen, al deze bijlagen als Word-bestand. 

Verder vindt u hierbij d) een document waarin antwoord c.q. commentaar 

wordt gegeven op al uw vragen en suggesties inzake de nieuwe regeling. 

 

Eveneens bijgevoegd treft u e) een overzicht aan van de concrete wijzigingen 

van de lidmaatschapsbijdragen en de vertegenwoordigingen in de EUREGIO-

organen, gebaseerd op de meest recente gegevens. Zoals bepaald in de rege-

ling zullen hiervoor de inwoneraantallen op 1 januari 2015 bepalend zijn. Ui-

teraard kan de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage en het aantal vertegen-

woordigers hierdoor van de actuele cijfers afwijken.  
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Om zoals gepland op 1 januari 2016 met het Nederlands-Duitse openbaar 

lichaam van start te kunnen gaan, zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer 

u ons zo snel mogelijk na de besluitvorming de passages uit de verslagen in 

schriftelijke vorm zou toezenden. Ik dank u alvast voor uw ondersteuning.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt natuurlijk altijd contact met ons opne-

men. Ook zijn wij graag bereid in uw commissie- of raadsvergadering aanwe-

zig te zijn om een toelichting te geven op de werkzaamheden van de EURE-

GIO en de komende veranderingen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Dr. Elisabeth Schwenzow 

Directeur-bestuurder 


