Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.6
Doetinchem, 12 december 2018

Benoeming leden Euregio Rijn-Waal
Te besluiten om:
1. De volgende raadsleden aan te wijzen als leden voor de Euregioraad van de Euregio
Rijn-Waal:
a. raadslid R.G.M. Veenes, met als vervanger R.L. Giesen;
b. raadslid R.G.M. Hummelink, met als vervanger M.A. Kock.
Context
De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands openbaar lichaam met circa 55 leden, waaronder
Duitse en Nederlandse gemeenten en andere openbare lichamen.
In overeenstemming met het verdrag tussen Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen regionale publiekrechtelijke lichamen en andere instanties van 23 mei 1991, wil
de Euregio Rijn-Waal de grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. Met dit voorstel wordt
de Doetinchemse raadsvertegenwoordiging formeel geregeld.
Beoogd effect
De gemeente Doetinchem is vertegenwoordigd in de Euregioraad Rijn-Waal.
Argumenten
1.1 In de raadsvergadering van 28 juni jl. is uw raad akkoord gegaan met het voorstel om lid te
worden van de Euregio Rijn Waal.
Het lidmaatschap gaat in met ingang van 1 november 2018. Het doel is door het lidmaatschap
actief in te vullen, de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor het Doetinchemse bedrijfsleven
en instellingen te verbeteren.
1.2 Het college vaardigt burgemeester Boumans af naar de Euregioraad
De internationale samenwerking maakt deel uit van de portefeuille van de burgemeester.
Daarom vertegenwoordigt hij vanuit het college de gemeente Doetinchem.
1.3 Doetinchem is per 22 november 2018 toegetreden tot de Euregio Rijn-Waal
Namens de gemeente Doetinchem heeft burgemeester Boumans tijdens de Euregioraadsvergadering van de Euregio Rijn-Waal op 22 november 2018 een toelichting gegeven
op de deelname van Doetinchem aan de Euregio Rijn-Waal.
Kanttekeningen
1.1 Voor raadsleden betekent dit een tijdsinvestering naast het reguliere werk.
De Euregioraad vergadert (minstens) twee keer per jaar. De Euregioraadsvergaderingen vinden
normaal gesproken doordeweeks plaats.
1.2 De functies zijn onbezoldigd
Het gaat hier om onbetaalde functies.
Financiën
Aan dit besluit zijn geen directe financiële consequenties verbonden.
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Vervolg
Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:
1. De Euregio Rijn-Waal informeren over de Doetinchemse leden van de Euregioraad van de
Euregio Rijn-Waal.
2. De afgevaardigden vanuit de gemeente Doetinchem informeren over de eerstvolgende
Euregioraadsvergadering.
3. Indien er voor Doetinchem een plek vrij komt in een van de commissies van de Euregio RijnWaal, zal de benoeming van de afgevaardigde(n) begin volgend jaar plaatsvinden.
De afvaardiging bij de commissies van de Euregio Rijn-Waal bestaat niet alleen uit raads- of
collegeleden. Dit kunnen ook ambtelijke vertegenwoordigers zijn. Zodra er meer
duidelijkheid is hierover, zal dit met uw raad gecommuniceerd worden.
Bijlage
1. Raadsbesluit 28 juni 2018 Lidmaatschap Euregio Rijn-Waal (2018-47)
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 benoeming leden Euregio Rijn-Waal;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
de volgende raadsleden aan te wijzen als leden voor de Euregioraad Rijn-Waal:
a. raadslid R.G.M. Veenes, met als vervanger R.L. Giesen;
b. raadslid R.G.M. Hummelink, met als vervanger M.A. Kock.
Aldus besloten in zijn vergadering van 20 december 2018,

, griffier

, voorzitter

