
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de  
Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
 
 
 
Kenmerk: 17.0159nl/III.3.3/HR 
Datum:  30 januari 2017 
Contactpersoon: Heidi de Ruiter 
E-mail:  deruiter@euregio.org 
Doorkiesnr.: 0049-2821-7930-22 
Onderwerp: 52ste  vergadering van de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de 52ste vergadering van de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding. De vergadering vindt plaats op: 
 
 

maandag 13 februari om 14.00 uur, 
in het Akoesticum (Spoorzaal), Nieuwe Kazernelaan 2 – D 42, 6711 JC Ede 

 
 
In de bijlage ontvangt u de agenda en een toelichting op de agenda. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. J.P.M. Kamps 
Secretaris Euregio Rijn-Waal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A G E N D A  
 
 
 
Punt 1  Opening door de voorzitter  
  
 
Punt 2  Verslag van de vergadering d.d. 24 oktober 2016  
                       (per e-mail verstuurd op 8 november 2016) 
 
 
Punt 3  Subsidieaanvragen mini-projecten 

a) Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
(bijlage) 

b) Actuele stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject Prioriteit II 
INTERREG V 

 
 
Punt 4  Mededelingen (mondeling tijdens de vergadering)  

a) Afsluitende conferentie Actieteam GEA 
b) Euregio-Wegwijzer 
c) Rondleidingen in het kader van 775 jaar Stadt Kleve 

 
 
Punt 5 Vluchtelingprojecten in de Euregio Rijn-Waal 

a) M4M (Mensen voor Mensen)  
b) Grensverleggend verkennen op het gebied van muziek door 

Akoesticum  
 
Aansluitend wordt er een kort optreden verzorgd 

 
 
Punt 6  Rondvraag / Sluiting 
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Goedkeuring mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
 
Besluit over de subsidiëring van de tot nu toe bij de Euregio Rijn-Waal ingediende aanvragen 
op het gebied van “Grensoverschrijdende Verstandhouding” (203020/17 1 t/m 16). Een korte 
beschrijving van de activiteiten is in de bijlage opgenomen. 

 

 
Besluitvoorstel: 
Instemmen met de voorgestelde ondersteuning van de genoemde mini-projecten. Voor 
afgifte van de toezegging zal indien noodzakelijk de projectbegroting beperkt worden tot de 
grensoverschrijdende projectonderdelen.  
 
 
 
 

 
 
 

 



Unterprojekt-
Nr.

Antragssteller Partner Aktivität Anzahl 
Teilnehmer

Datum 
Aktivität

Geplante 
förderfähige 
Kosten

Beantragt Zuschuss Mitglieds-
gemeinde

Bewilligungsd
atum

Eingangsdatu
m Antrag

2017M001 Karl Kisters Realschule Kellen Katholieke Basisschool De 
Kameleon Beuningen

Schüleraustausch 16.12.2016 500,00 € 250,00 € 250,00 € Kleve, 
Beuningen

13.02.2017 09.11.2016

2017M002 Mosaik e.V. Kleve Oostgelderse Stichting Ede Hefte 2017 01.01.2017 -
31.12.2017

3.564,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Ede 13.02.2017 15.11.2016

2017M003 TuS Xanten e.V. TV Cerberus Rijksstraatweg 33.Nibelungentriathlon 03.09.2017 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Xanten 13.02.2017 18.11.2016

2017M004 TuS Xanten e.V. L.G. Siebengewald 23.Internationaler Citylauf 15.09.2017 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Xanten 13.02.2017 18.11.2016

2017M005 Elzendaalcollege Boxmeer Gesamtschule Duisburg 
Meiderich

Schüleraustausch 01.06.2017 1.350,00 € 675,00 € 675,00 € Boxmeer, 
Duisburg

13.02.2017 19.12.2016

2017M006 Elzendaalcollege Boxmeer Gesamtschule Mittelkreis Goch Schüleraustausch 20.06.2017 400,00 € 200,00 € 200,00 € Boxmeer, Goch 13.02.2017 19.12.2016

2017M007 Maaswaalcollege Wijchen Realschule Hofmannallee Kleve Schüleraustausch 16.05.2017 - 
18.05.2017

890,00 € 445,00 € 445,00 € Wijchen, Kleve 13.02.2017 13.12.2016

2017M008 Europaschule Rheinberg Valuuscollege Venlo Schüleraustausch 2 Klassen 07.12.2016 - 
01.02.2017

500,00 € 250,00 € 250,00 € Rheinberg 13.02.2017 08.12.2016

2017M009 Leichathletik Nütterden 
Kranenburg

AV u Cifla Nijmegen Runtime Euregio Kalender 01.09.2016 - 
31.05.2017

2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kranenburg, 
Nijmegen

13.02.2017 22.12.2016

2017M010 Liemers-Niederrhein e.V. 
Emmerich

Liemers-Niederrhein  Lobith Theater 09.03.2017 1.800,00 € 900,00 € 900,00 € Emmerich 13.02.2017 16.12.2016

2017M011 Liemers-Niederrhein e.V. 
Emmerich

Liemers-Niederrhein  Lobith Vlaggetjesdag 2017 17.06.2017 1.500,00 € 750,00 € 750,00 € Emmerich 13.02.2017 16.12.2016

2017M012 Gesamtschule Am Lauerhaas 
Wesel

Christelijk College Ermelo Schüleraustausch 20.02.2017 - 
19.05.2017

3.400,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Wesel 13.02.2017 03.01.2016

2017M013 Collegium Augustinianum 
Gaesdonck, Goch

College Den Hülter, Venlo Musik, Schüler 02.04.2017 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Venlo 13.02.2017

2017M014 Gantagsrealschule Kleve Ulenhof College Doetinchem Kunst Schüler 02.02.2017 550,00 € 275,00 € 275,00 € Kleve 13.02.2017

2017M015 Lebenshilfe Unterer 
Niederrhein e.V. Rees

Stiftung Spel-Sportinstituut-
Gehandicapten-de Liemers, 
Didam

Behinderten sport 01.01.2017 - 
12.12.2017

1.979,80 € 989,90 € 989,90 € Rees, Didam 13.02.2017

2017M016 BC Mariken, Nijmegen BC Kleve Sport Turnier 18.03.2017 - 
19.03.2017

1.006,24 € 300,00 € 300,00 € Nijmegen, 
Kleve

13.02.2017

Totaal 26.440,04 € 11.034,90 € 11.034,90 €

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
13.02.2017
TOP 3a Anlage / Punt 3a  Projektanträge Mini-Projektaktivitäten 2017
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Stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject prioriteit II INTERREG V 
 
Het totale budget voor mini-projecten binnen het Kaderproject prioriteit II INTERREG V is 
vastgelegd op € 300.000,00 voor de periode 01-09-2015 t/m 31-07-2022.  
 
Budget mini-projecten     €  300.000,00 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2015:   €    17.184,02   
Toegezegde subsidie mini-projecten 2016:   €    78.136,30 
Toegezegde subsidie mini-projecten 2017:   €    11.034,90 
            ------------------- 
Restbudget:       €  193.644,78 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Mededelingen 
 
Abschlusskonferenz Actieteam GEA am 30.01.2017 
 
De Nederlandse grens met België en Duitsland is meer dan duizend kilometer lang. In de 
grensregio’s liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar bijna zes 
miljoen Nederlanders werken, ondernemen of studeren. Voor hen liggen er ook allerlei 
kansen net over de grens. Die kansen worden nu niet of onvoldoende benut. De economie 
en arbeidsmarkt in de grensregio’s functioneren daardoor minder goed dan in andere 
Nederlandse regio’s. In de grensgebieden is de arbeidsparticipatie dan ook relatief lager en 
de werkloosheid hoger.  

 
Daarom is eind 2015 het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid opgericht. In 
het actieteam werken bestuurders en professionals van grensgemeenten, -provincies, de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-Nederland en de Rijksoverheid nauw 
met elkaar samen. De Euregio Rijn-Waal is namens alle Euregio´s in het Actieteam 
vertegenwoordigd. 
De belangrijkste doelen van het actieteam zijn het vergroten van het bewustzijn van kansen 
en mogelijkheden net over de grens. En het zoveel mogelijk wegnemen van 
grensbelemmeringen. Op welke manier dat gebeurt, is door het actieteam vastgelegd in een 
rapport en actieagenda.  

 
De resultaten van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid zijn op maandag 
30 januari 2017 vanaf 15.00 uur overhandigd aan de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) en Kamp (Economische Zaken). Dat gebeurde tijdens de conferentie 
‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’ in Nijmegen. Bij deze conferentie 
waren circa 300 bestuurders, professionals en ondernemers uit de grensregio aanwezig. 
Kennisuitwisseling en het delen van methodes voor slimme en duurzame 
grensoverschrijdende samenwerking staan deze dag centraal. Verder informatie over het 
Actieteam GEA staat op www.conferentieactieteamgea.nl.  
 
 
In het kader van deze afsluitende conferentie bracht minister Plasterk een werkbezoek aan 
de Euregio Rijn-Waal. Hij bezocht eerst de Hochschule Rhein-Waal in Kleve (Duitsland). 
Hier ging de minister in gesprek met studenten en medewerkers uit Nederland en Duitsland 
over de INTERREG-projecten Krachtige kernen (vergroting van de leefbaarheid in 
dorpskernen) en Spectors (ontwikkeling nieuwe toepassingen voor drones). Daarna reisde 
de minister van Kleve naar de brandweerkazerne in Millingen aan de Rijn. De 
brandweerkorpsen van Millingen Rindern werken namelijk in het kader van het INTERREG-
project Veiligheid zonder grenzen samen aan een verdere professionalisering van de 
samenwerking. 
 
Zodra het Eindrapport en de Actieagenda digitaal beschikbaar zijn, worden deze 
documenten doorgestuurd.  
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 
 
  

http://www.conferentieactieteamgea.nl/
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Euregio-Wegwijzer – Euregio-platform voor raadsleden 
 
Het Euregio-Platform voor raadsleden is op 7 juni van start gegaan. In 2016 hebben er in 
totaal twee platformbijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste resultaten zijn tijdens de 
Euregioraadsvergadering op 24 november 2016 in Weeze aan de Euregioraad voorgesteld. 
Een van de eerste activiteiten, die het platform graag wil starten is een hernieuwde reeks van 
het programma Euregio-Wegwijzer voor Euregioraadsleden, contactpersonen enz.. Dit plan 
werd in de Euregioraad positief ontvangen, zodat het platform dit initiatief in een bijeenkomst 
op 17 januari jl. verder heeft uitgewerkt.  
 
Het Platform heeft aan het Dagelijks Bestuur voorgesteld om de reeds bekende 
Wegwijzeronderdelen zoals de cultuur- en taalcursussen en stages te voorzien van een 
inhoudelijke thematische verdiepingsslag op het gebied van o.a. arbeidsmarkt, energie en 
klimaat, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. 
 
Het is de bedoeling, dat in 2017, 2018 en 2019 elk jaar een cyclus wordt aangeboden.  
 
De Activiteiten kunnen in het kader van het INTERREG V Projekt “GrensInfoPunt Rijn-Waal” 
uit het scholingsbudget gefinancierd worden.  
 
Het Euregio-secretariaatwerkt het Wegwijzerprogramma op korte termijn samen met het 
Euregio-platform verder uit, zodat nog dit voorjaar met een eerste aanmeldingsronde gestart 
kan worden.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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Rondleidingen in het kader van 775 Jahre Stadt Kleve 
 
Op 25 april 1242 kreeg Kleve stadsrechten, dit betekent, dat Kleve op 25 april 2017 775 jaar 
oud wordt. In het kader van dit jubileumjaar worden er diverse activiteiten georganiseerd, die 
alle een link met het verleden hebben. Maar omdat een stad niet alleen leeft met de 
geschiedenis van voorbije jaren, maar ook permanent aan de “actuele geschiedenis” werkt, 
plant Kleve Marketing een reeks rondleidingen in Klever bedrijven en organisaties.  
 
De Euregio Rijn-Waal neemt deel aan deze rondleidingenreeks en biedt twee rondleidingen 
aan. De eerst rondleiding vindt plaats om woensdag 8 maart van 15.00 tot 17.00 uur. Na een 
korte inleiding over de Euregio wordt er een rondleiding aangeboden. Tijdens deze 
rondleiding berichten de diverse medewerkers over hun werkzaamheden en de Euregio-
projecten.  
 
De tweede rondleiding vindt tussen 11.00 en 16.00 uur plaats op zondag 10 september, de 
Duitse open monumentendag. Deze dag staat in het teken van enkele historische 
rondleidingen, waarbij uiteraard ook uitvoerig over de activiteiten van de Euregio Rijn-Waal 
bericht zal worden.  
 
Op 1 februari vindt de officiële start van deze reeks bijzondere rondleidingen plaats met een 
persconferentie, waaraan ook de Euregio Rijn-Waal deelneemt.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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M4M (Mensen voor Mensen – Menschen für Menschen) 
 
Binnen het INTERREG V A People to People project “M4M” hebben de 6 100.000+steden 
binnen de Euregio Rijn-Waal, Stadt Duisburg, Stadt Düsseldorf, Stadt Moers, Gemeente 
Arnhem, Gemeente Ede en Gemeente Nijmegen het initiatief genomen voor een 
grensoverschrijdende uitwisseling over de integratie van vluchtelingen. Hierbij betrekken de 
zes steden de vrijwilligersorganisaties, die betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen.  
 
Voor de ontwikkeling van het project hebben de steden twee keer een bijeenkomst 
georganiseerd voor de vrijwilligersorganisaties uit de steden op het gebied van 
vluchtelingenhulp. Tijdens deze bijeenkomsten bleek, dat de uitdagingen om de 
behoeften van de vluchtelingen in overeenstemming te brengen met de 
maatschappelijke eisen en verwachtingen, in alle steden in de Euregio Rijn-Waal 
vergelijkbaar zijn. 
 
Het project bevordert de uitwisseling van best practices van vrijwilligersorganisaties en 
aanverwante initiatieven, die zich met de verschillende behoeften van vluchtelingen in 
de zes 100.000+steden van de Euregio Rijn-Waal bezig houden. Daarbij staan vijf 
hoofdthema´s centraal: 

- Participatie 
- Scholing, taalontwikkeling en interculturele vaardigheden 
- Sociale aspecten en betekenis van vrijwilligerswerk 
- Communicatie 
- Integratie op de arbeidsmarkt, bepalen van beroepsvaardigheden.  

 
De zes steden willen met het project de uitwisseling van kennis en ervaring op gang 
brengen. Het project moet als een katalysator voor nieuwe grensoverschrijdende projecten 
en initatieven dienen. Eveneens wil het project bijdragen aan een versterking van de 
maatschappelijke erkenning van het belang van vrijwilligersinitiatieven voor de integratie van 
vluchtelingen en de waardering daarvoor.  
 
Tijdens de vergadering zal dit project worden toegelicht. 

 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisname 
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Grensverleggend verkennen op het gebied van muziek 
 
Binnen het INTERREG V A People to People project “Grensverleggend verkennen op het 
gebied van muziek” werken leadpartner Stichting Akoesticum en de Landesmusikakademie 
NRW e.V. samen.  
 
In deze samenwerking staat het delen van kennis en ervaring centraal. De partners 
verwachten om meerdere redenen, dat de samenwerking tot nieuwe impulsen zal leiden, 
omdat de partners elkaar goed aanvullen. De Landesmusikakademie Heek bestaat al lang 
en richt zich op na- en bijscholing voor muziekbeoefenaars en wordt door de overheid 
gesubsidieerd. Stichting Akoesticum bestaat nog niet zo lang en is privaat gefinancieerd en 
richt zich eveneens op training en na- en bijscholing in de podiumkunsten. Deze verschillen 
en overeenkomsten bieden interessante aanknopingspunten om een samenwerking tussen 
beide organisaties op te bouwen.  
Vanuit deze samenwerking worden diverse activiteiten ontwikkeld op het gebied van: 

- Ontwikkeling en vernieuwing scholingsaanbod muziekeducatie 
- Culturele diversiteit (integratie van vluchtelingen) 
- Muziek maken door mensen met een beperking  
- Musiceren met senioren 
- Internationaal congres Muziektherapie 

 
Tijdens de vergadering zal dit project worden toegelicht en na afloop van de vergadering zal 
er een kort optreden worden verzorgd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisname 
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