
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 15 juni 2018 
 
ALDUS VASTGESTELD 28 JUNI 2018 
 
 
Lidmaatschap Euregio Rijn-Waal 
 
 
Te besluiten om: 
1. De samenwerking met Duitsland (grensregio) te intensiveren. 
en hiertoe: 
2. Het lidmaatschap aan te gaan met de Euregio Rijn-Waal met ingang van 1 juli 2018. 
3. De kosten van het lidmaatschap van € 15.000 structureel op te nemen in Programma 0 van de 

begroting 2019. 
4. De kosten van 2018 incidenteel te dekken binnen Programma 0 van de begroting 2018 en 

hiertoe de 103de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 
Context 
Duitsland is de een van de sterkste economische lidstaten van de Europese Unie. De Achterhoek 
grenst (letterlijk) aan Duitsland en bij ons college bestaat al geruime tijd een politieke en 
bestuurlijke wens om de samenwerking met dit land te intensiveren. De reden om dit te doen, 
is om mee te liften met de economische kracht van Duitsland en de kansen en ontwikkel-
mogelijkheden die dit biedt voor ons bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en inwoners. 
De gemeente Doetinchem heeft op dit moment geen visie of inhoudelijke doelstellingen op dit 
terrein en de bestuurlijke en ambtelijke inzet is (te) beperkt. Wel is de gemeente Doetinchem lid 
van de EUREGIO, hoewel dit lidmaatschap momenteel passief wordt ingevuld. De Euregio Rijn-
Waal ligt echter geografisch meer voor de hand. Met deze directe Duitse buur (onderdeel van de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen) en de betreffende steden Emmerich, Kleve en Düsseldorf bestaan 
al contacten en verbindingen. 
 
Beoogd effect 
Door de politieke, bestuurlijke en ambtelijke inzet met betrekking tot de samenwerking met 
Duitsland te vergroten (inclusief een budgettaire basis voor programma en acties) beogen wij de 
kansen en ontwikkelmogelijkheden voor het Doetinchemse bedrijfsleven en instellingen te 
verbeteren. Dit lukt het best wanneer er een doelgericht programma met acties - in 
samenwerking met bedrijfsleven en instellingen - voor de Duits/Nederlandse samenwerking wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
Argumenten 
1.1 Dit is een politieke, bestuurlijke en ambtelijke wens. 
Zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk is de samenwerking met (sterke) Duitse partners in de 
grensregio absoluut noodzakelijk om een stabiele economische groei en een vitaal vestigings-
klimaat van Doetinchem en omgeving te waarborgen. Tegelijkertijd zullen sociale en 
onderwijsinstellingen profiteren van een hechte relatie tussen Duitse en Nederlandse partners 
in onze grensregio.  
 
2.1 Geografisch en economisch is er een sterke link. 
Geografisch gezien is er vooral een logische link met de Euregio Rijn-Waal (Emmerich, Kleve, 
Düsseldorf), daar dit de regio is waar de meeste zaken mee worden gedaan en de inhoudelijke 
verbindingen en contacten zijn. Zakelijk gezien is de containerterminal Rhein Waal in Emmerich 
voor onze regio van strategisch belang. De bedrijven in de Achterhoek maken veelal gebruik van 
deze containerterminal voor de afzet van hun producten en deze overslagcapaciteit net over de 
grens is voor nieuwe bedrijven een belangrijk argument om zich te vestigen in de Achterhoek 
(DocksNLD en A18 Bedrijvenpark).  
  

http://www.euregio.eu/nl
http://www.euregio.org/
http://www.euregio.org/
https://www.contargo.net/nl/terminals/emmerich/
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Er is ook het GrensInfoPunt Rijn-Waal, waar Duitse en Nederlandse overheidsinstellingen (onder 
meer de Belastingdienst) grensoverschrijdende ondernemers informeren over bestaande 
regelingen en formaliteiten in de betreffende landen. 
 
2.2 Het lidmaatschap bevordert verdere economische ontwikkeling. 
Voor de verdere economische ontwikkeling van de Achterhoek is de infrastructuur van en naar 
Duitsland (van Zutphen naar Emmerich en verder) van groot belang. Door samen met de Duitse 
buursteden op te trekken, kunnen de komende jaren mogelijk slagen worden gemaakt in de 
verbetering van de bereikbaarheid van economische knooppunten (Montferland, Doetinchem 
naar de A1) in de Achterhoek. 
 
2.3 Het lidmaatschap maakt een intensievere samenwerking mogelijk op het gebied van onderwijs 
en arbeidsmarkt. 
Qua onderwijs is er nu al contact tussen de onderwijsinstellingen in Doetinchem en de Hochschule 
Rhein-Waal in Kleve. Een nauwere samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen zal onze 
scholieren en studenten nieuwe kansen bieden voor verdere educatie en toetreding tot de 
(Duitse) arbeidsmarkt. 
 
2.4 Er is behoefte om het bestuurlijk netwerk te intensiveren. 
Ook op bestuurlijk niveau zijn er al contacten, zoals de Businessclub Kleve, waar Achterhoekse en 
Duitse ondernemers en bestuurders elkaar treffen. Door de Businessclub is onlangs een 
conferentie georganiseerd in Kleve, waar 50 Duitse en 60 Nederlandse ondernemers elkaar 
ontmoet hebben en van gedachten wisselden over arbeidsmobiliteit en vestigingsmogelijkheden 
over de grens. 
 
2.5 De Euregio Rijn-Waal zou de gemeente Doetinchem graag als lid verwelkomen. 
Op 14 september 2017 heeft er een bestuurlijk overleg tussen Doetinchem en de Euregio Rijn- 
Waal plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek bleek dat de gemeente Doetinchem - gelet op haar 
geografische ligging, haar economische dynamiek en de contacten die er nu reeds zijn - prima 
past in de setting van de Euregio Rijn-Waal. 
 
3.1 De beoogde samenwerking vraagt tijd en geld, maar levert veel op. 
Naast de planmatige aanpak van dit onderwerp moet ook het benodigde (bestuurlijke en 
ambtelijke) netwerk worden opgebouwd en onderhouden. Van belang is dat er vanuit 
Doetinchem verbinding wordt gezocht met al bestaande internationale netwerken bij de 
provincie Gelderland, Den Haag, Euregio’s en Brussel. Vanuit een stevige verbinding met deze 
netwerken en een doelmatig programma kan Doetinchem INTERREG-gelden en andere Europese 
fondsen aanboren voor haar eigen en regionale projecten. In de Euregio Rijn-Waal gaat er 
jaarlijks een bedrag om van ruim € 23 miljoen aan subsidies en regionale cofinanciering. Deze 
gelden landen vervolgens in verschillende projecten, in een werkgebied van ruim 4,8 miljoen 
inwoners. Naast de financiële voordelen voor onze gemeenschap kan dit ook zorgen voor een 
bredere bestuurlijke en beleidsmatige scope op onze eigen en de Achterhoekse economische 
ontwikkeling, alsmede de samenwerking met Europese partners. 
 
3.2 Grensoverschrijdende samenwerking is een proces van lange termijn. 
Samenwerking met Duitse partners vraagt een meerjarige intensivering van de bestuurlijke en 
ambtelijke contacten. Daarom het verzoek om dit voor meerdere jaren aan te gaan en dit 
structureel te hechten in de gemeentelijke organisatie. 
  

https://grenzinfo.eu/nl/
https://www.hochschule-rhein-waal.de/de
https://www.hochschule-rhein-waal.de/de
https://www.denis.org/nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020
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4.1 Er is vooraf geen budget geraamd bij het opmaken van de begroting 2018. 
De dekking wordt gezocht binnen het totaal van Programma 0 – Bestuur, organisatie, 
bedrijfsvoering en algemene financiële middelen. In de bestuurlijke monitor 2018 worden de 
werkelijke resultaten verwerkt en in de jaarstukken 2018 worden de resultaten verantwoord.  
 
Kanttekeningen 
1.1 De Regio Achterhoek zet ook in op grensoverschrijdende samenwerking. 
Bij de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek is de samenwerking met Duitsland ook verder 
uitgewerkt. In dit voorstel staat aangeven waarom Doetinchem het van belang acht om nu lid te 
worden van de Euregio Rijn-Waal. Natuurlijk zal Doetinchem - wanneer de nieuwe Regio-
organisatie een feit is - ook de verbinding met deze organisatie leggen.  
 
Financiën 
Het budget is als volgt opgebouwd: 
- De kosten van het lidmaatschap van € 15.000 structureel op te nemen in Programma 0 van de 

begroting 2019. 
- De kosten van 2018 incidenteel te dekken binnen Programma 0 van de begroting 2018. 
 
Vervolg 
In de komende tijd wordt nader onderzocht welke ambtelijke capaciteit nodig is om de 
samenwerkingsopgave verder vorm te geven. Dan wordt ook gekeken welke andere kosten 
(waaronder werkbudget) hiermee gemoeid zijn.  
 
Na besluitvorming in uw raad zal het lidmaatschap van de Euregio Rijn-Waal worden 
aangevraagd. Van de relevante vervolgstappen zullen wij uw raad op de hoogte stellen. 
 
Bijlagen 
Geen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 

drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over lidmaatschap Euregio Rijn-Waal; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet 
 
b e s l u i t : 
 
1. De samenwerking met Duitsland (grensregio) te intensiveren. 
en hiertoe: 
2. Het lidmaatschap aan te gaan met de Euregio Rijn-Waal met ingang van 1 juli 2018. 
3. De kosten van het lidmaatschap van € 15.000 structureel op te nemen in Programma 0 van de 

begroting 2019. 
4. De kosten van 2018 incidenteel te dekken binnen Programma 0 van de begroting 2018 en 

hiertoe de 103de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 juni 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


