
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Nieuwe rechtsvorm EUREGIO 

  

  

Voorstel: 1. Instemmen met de voorliggende Regeling EUREGIO en toe te treden tot 

het openbaar lichaam EUREGIO 

2. Instemmen met de te heffen lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 per 

inwoner per jaar, dit onder voorbehoud van vaststelling van de regeling 

voor de lidmaatschapsbijdragen door het Algemeen Bestuur van het 

grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO, waarbij tot aan het 

moment van opheffing van de EUREGIO e.V. de bijdrage van de 

gemeente voor het grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO 

wordt verrekend met de bijdragen van de gemeente voor het 

lidmaatschap van de EUREGIO e.V. 

3. mevrouw drs. H.A. M. Nauta-van Moorsel MPM, N (geanonimiseerd)

ien Ète benoemen als 
vertegenwoordigers voor het Algemeen Bestuur van de EUREGIO met 

als plaatsvervangers de heer drs. W.J.H. Meulenkamp, N 

üen — 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)    
  

1 SAMENVATTING 

Bij brief van 5 oktober 2014 zijn alle leden door de directeur van de Euregio geïnformeerd over 

de toekomstige ontwikkeling van de EUREGIO, te weten de wijziging van de rechtsvorm van 

de Euregio, harmonisatie en een aanpassing van de lidmaatschapsbijdragen. Op 21 januari 

2015 heeft de directeur, …een presentatie gegeven aan de gemeente- 
raad over de toekomstige ontwikkelingen van de Euregio. 

(geanonimiseerd)

AAan de orde is nu de besluitvorming over de nieuwe Regeling Euregio door alle lidgemeenten 

en steden van de EUREGIO voor 1 september 2015. Streven is om per 1 januari 2016 over te 

gaan tot oprichting van het ‘openbaar lichaam Euregio’. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Huidige rechtsvorm 

De EUREGIO is het in Gronau/Enschede gevestigde grensoverschrijdende samenwerkings- 

verband van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land-)Kreise, en is sinds 

1999 werkzaam in de rechtsvorm van “eingetragener Verein” (e.V.) naar Duits recht. Sinds die 

tijd betalen de Nederlandse gemeenten hun lidmaatschapsbijdrage - indien zij tot een regio 

behoren via deze regio - aan de Euregio en zijn zij naar evenredigheid vertegenwoordigd in de 

Euregio Raad en in het Dagelijks Bestuur van de Euregio. Echter, een besluit tot een formeel- 

juridisch lidmaatschap van een Duitse “Verein” bleek in de gemeenteraden van de Neder- 

landse gemeenten niet haalbaar. Als gevolg daarvan hebben de Nederlandse lidgemeenten, in 

tegenstelling tot de Duitse, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering geen stemrecht en zijn 

zij formeel-juridisch niet aan de Euregio verbonden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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De EUREGIO wil daarom begin 2016 overgaan tot wijziging van haar rechtsvorm en tot 

harmonisatie van de lidmaatschaps-bijdragen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Huidige en beoogde rechtsvorm 

De EUREGIO is een organisatie van lokale/regionale overheden. Daarom ligt het voor de hand 

te kiezen voor een publiekrechtelijk lichaam als rechtsvorm. Gekozen is voor een 

grensoverschrijdend “openbaar lichaam” orgaan volgens het Verdrag van Anholt. Ook de drie 

andere Euregio's in het Nederlands-Duitse grensgebied zijn georganiseerd als 

grensoverschrijdend openbaar lichaam. 

De Euregio voert ten behoeve van haar leden een veelheid aan grensoverschrijdende taken 

uit. Om al deze taken te kunnen vervullen is het noodzakelijk personeel in dienst te nemen en 

te beschikken over kantoorruimtes. Om de daaruit voortvloeiende contractuele verplichtingen 

na te kunnen komen, is het voor de Euregio belangrijk dat het lidmaatschap niet alleen politiek, 

maar ook formeel-juridisch een solide basis heeft. Dit lijkt uitsluitend mogelijk in een 

rechtsvorm, waarvan zowel de Nederlandse als de Duitse leden zonder juridische hindernissen 

lid kunnen worden. Bovendien moet deze rechtsvorm de mogelijkheid bieden dat de 

ministeries taken op het gebied van het beheer van subsidiemiddelen, zoals binnen het 

INTERREG-programmamanagement, ook in de toekomst aan de Euregio kan opdragen, 

zonder dat daarvoor omvangrijke juridische onderbouwingen noodzakelijk zijn. Bij de 

rechtsvorm “eingetragener Verein” is dit niet zonder meer mogelijk. 
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Afbeelding: Toekomstige organisatiestructuur van de EUREGIO 

Algemeen Bestuur 

Wijzigingen doen zich hoofdzakelijk voor bij de Algemene Ledenvergadering. Deze zal in de 

toekomst het karakter van een Algemeen Bestuur hebben. Aan de vergaderingen van dit 

orgaan zullen voor het eerst Nederlandse en Duitse leden als stemgerechtigden deelnemen. 

Het Algemeen Bestuur van de Euregio zal formeel het hoogste orgaan zijn. 
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De taken van de huidige Algemene Ledenvergadering en het toekomstige Algemeen Bestuur 

van de Euregio zijn overigens grotendeels vergelijkbaar. Het Algemeen Bestuur beslist over de 

principiële aangelegenheden die op het openbare lichaam betrekking hebben. Hiertoe behoren 

bijvoorbeeld de toetreding van leden, regelingwijzigingen, de begroting, de jaarrekening en het 

ontlasten van het Dagelijks Bestuur. Daamaast beslist het Algemeen Bestuur over het 

reglement van orde van het openbare lichaam. 

Op grond van wettelijke voorschriften gaan echter de volgende twee bevoegdheden, die nu 

nog door de Euregio-Raad worden uitgevoerd, over op het Algemeen Bestuur van de Euregio: 

a. besluitvorming over de oprichting (opheffing), aankopen (verkopen) of de deelname 

(beëindiging van de deelname) aan privaatrechtelijke rechtspersonen, 

b. alle aangelegenheden, die aan geen ander orgaan zijn toegewezen. 

Euregio-Raad 

De Euregio-Raad die uit leden van het Algemeen Bestuur wordt samengesteld, vormt het 

hoogste politieke orgaan van de Euregio. De Euregio-Raad bepaalt de positionering van de 

Euregio in het euregionale meningenlandschap en fungeert als advies- en coördinatieorgaan 

voor principiële kwesties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking. De 

Euregio-Raad is verantwoordelijk voor de personele bezetting van belangrijke functies. De 

Raad neemt de verantwoordelijkheid voor de verkiezing van het Dagelijks Bestuur en voor het 

bekrachtigen van de aanstelling van, verlening van verlof aan en ontslag van de directie in 

overeenstemming met het besluit van het Dagelijks Bestuur en daarnaast voor de oprichting 

en bezetting van de commissies en de ad hoc thematische fora. Tevens heeft de Euregio- 

Raad de taak de besluiten van het Algemeen Bestuur voor te bereiden met inbegrip van alle 

besluiten, die betrekking op de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting. 

Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur telt elf leden. Daartoe behoren de voorzitter van het Algemeen Bestuur 

en de tien leden van het Dagelijks Bestuur. De Euregio-Raad kiest de leden van het Dagelijks 

Bestuur: voor de Nederlandse zijde zijn vijf leden afkomstig uit de colleges van Burgemeester 

en Wethouders, voor de Duitse zijde zijn nog eens vijf leden afkomstig uit de groep van leiding- 

gevende ambtenaren. De bevoegdheden van het Dagelijkse Bestuur omvatten 0.a. het uit- 

voeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur, de voorbereiding en uitvoering van de 

besluiten van de EUREGIO-Raad, personele, organisatorische en financiële aangelegen- 

heden. De voorzitter en zijn plaatsvervanger treden op als vertegenwoordiger in en buiten 

rechte; bij lopende zaken vervult de directie deze functie. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Vertegenwoordiging van de lidgemeenten in de Euregio-organen 

De lidgemeenten kunnen, net als nu, ook in de toekomst vertegenwoordigers naar de Euregio- 

organen afvaardigen. Aan Nederlandse zijde kan het daarbij gaan om gemeenteraadsleden en 

leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders en voorts om vertegenwoordigers 

van de algemene en de dagelijkse besturen van waterschappen, indien deze waterschappen 

als nieuw lid tot de Euregio toetreden. Aan Duitse zijde kan het gaan om leden van de 

gemeenteraden, de Kreistage en leidinggevende ambtelijke vertegenwoordigers. 

  

Het aantal af te vaardigen vertegenwoordigers hangt af van de omvang van de lidgemeente. 

Tot nu was de verdeelsleutel gebaseerd op de inwoneraantallen, in de toekomst zal het aantal 

vertegenwoordigers worden afgeleid uit de betaalde lidmaatschapsbijdragen. Deze bedragen 

worden op hun beurt echter weer bepaald door de inwoneraantallen. 

De belangrijkste verandering in de bezetting van de Euregio-organen is dat in de toekomst in 

het Algemeen Bestuur Nederlandse en Duitse lidgemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. De 

gemeenten/steden/(Land-)Kreise dienen alle vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur 

opnieuw aan te wijzen. Indien de huidige leden van de Euregio-Raad ook in de toekomst weer 

in de Euregio-Raad zitting nemen, dan dienen deze leden ook te worden benoemd als 

vertegenwoordigers in het nieuwe Algemeen Bestuur. 
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Op basis van het aantal inwoners van Hof van Twente (34.915 inwoners x 0,29 cent) betalen 

wij meer dan € 10.000,- lidmaatschapsbijdrage en dat betekent dat we drie vertegen- 

woordigers af kunnen vaardigen naar het Algemeen Bestuur (artikel 8 van de regeling). 

Tevens dienen er ook drie plaatsvervangende vertegenwoordigers te worden benoemd. 

De huidige vertegenwoordigers vanuit Hof van Twente voor de Euregio-Raad zijn destijds 

gekozen op basis van de verkiezingsuitslagen -“politieke sterkte verdeling”-, te weten: 

raadslid _ (fractie PvdA) en raadslid _ 
(fractie CDA). Het ligt daarom voor de hand dat deze raadsleden weer zitting nemen en Ui 

deze fracties twee plaatsvervangende vertegenwoordigers worden benoemd. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Gelet op de portefeuilleverdeling van het college en de wens om de banden met de Euregio 

intensief vorm te blijven geven wordt voorgesteld burgemeester mevrouw Ellen Nauta 

(portefeuillehouder van 0.a. recreatie en toerisme) als lid van het Algemeen Bestuur te 

benoemen en wethouder de heer Wim Meulenkamp (portefeuillehouder van 0.a. economie) 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger te benoemen. 

Samengevat stellen wij u voor om mevrouw drs. H.A. M. Nauta-van Moorsel MPM, 

e e W(e benoemen als vertegenwoordigers 
voor het Algemeen Bestuur van de met als plaatsvervangers de heer drs. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

4.C Wat mag het kosten? 

Harmonisatie van de lidmaatschapsbijdragen 

De Nederlandse leden van de EUREGIO hebben de afgelopen jaren bij herhaling aange- 

drongen op harmonisatie van de Nederlandse (nu nog € 0,35 per inwoner per jaar) en Duitse 

(nu nog € 0,25 per inwoner per jaar) lidmaatschapsbijdragen en aangekondigd de lidmaat- 

schapsbijdrage te willen verlagen. Het verschil in lidmaatschapsbijdragen is ontstaan in de 

jaren ’80. De achtergrond hiervan was onder meer het verschil in beschikbare gestelde 

bijdragen voor het eerste grensoverschrijdende actieprogramma, voor de Mozer-Commissie en 

voor het nieuwe secretariaat in Gronau/Enschede. 

Om in vergelijking met de huidige hoogte van de bijdragen gelijke inkomsten te behouden zou 

de uniforme lidmaatschapsbijdrage vastgesteld moeten worden op € 0,2798 per inwoner per 

jaar. 

  

Om de minimale financiële reserve te kunnen waarborgen en ook in de komende jaren ieder 

jaar een sluitende begroting te kunnen opstellen heeft de EUREGIO — ondanks kosten- 

besparende maatregelen - iets hogere inkomsten uit lidmaatschapsbijdragen dan tot nu toe 

nodig. Daarom worden de tarieven eenmalig verhoogd met . € 0,01 naar € 0,29 per inwoner 

per jaar. Toepassing van een indexeringsclausule voor de lidmaatschapsbijdragen, die in 

Nederland gebruikelijk is, vanwege voorschriften in het Duitse gemeenterecht niet mogelijk is. 

Wij adviseren uw raad in te stemmen met de nieuwe regeling waarin onder andere de 

inwonerbijdrage van € 0,29 wordt geregeld. Deze bijdrage betekent een verlaging van € 0,06 

(bijdrage was € 0,35). Voor Hof van Twente betekent dit een verminderde afdracht van 

ongeveer € 2000,- per jaar. 

4.D Wat is het alternatief? 

Er is geen reëel alternatief. 

4.E Wat is het risico? 

Reserves 

De EUREGIO heeft in 2008 besloten dat de hoge financiële reserves verlaagd zullen worden 

door hieraan middelen te onttrekken ter dekking van het structurele jaarlijkse tekort. Er is nu een 

minimale reserve bereikt. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Personeel Euregio e.V. 

Wettelijk is het niet mogelijk dat het grensoverschrijdende openbare lichaam volledig als 

wettelijke opvolger van de Euregio e.V. optreedt. Om deze reden is het noodzakelijk dat alle 

contracten afzonderlijk door de Euregio e.V. op het grensoverschrijdende openbare lichaam 

worden overgedragen. Met uitzondering van de medewerkers van de Regio Twente, die naar 

de Euregio gedetacheerd zijn, moet aan alle medewerkers van de Euregio e.V. dan ook een 

nieuw arbeidscontract worden aangeboden. De nieuwe contracten mogen echter inhoudelijk 

niet van de huidige contracten afwijken. Op financieel gebied zal de wijziging van de 

rechtsvorm nauwelijks tot veranderingen leiden. Op fiscaal gebied zal de wijziging van de 

rechtsvorm, zowel op het gebied van eventuele inkomstenbelasting als omzetbelasting, niet tot 

veranderingen leiden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Voor de overgang van naar de nieuwe rechtsvorm geldt de volgende tijdsplanning: 

2015 apr-aug de gemeenteraden en “Kreistage” nemen besluiten. 

2015 okt-nov het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO en de EUREGIO-Raad nemen 

besluiten. 

2016 jan de Algemene Ledenvergadering van de EUREGIO e.V. neemt besluiten. 

2016 jan oprichting van het grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO 

2016 jan eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO met 

verkiezing van de voorzitter van het Algemeen Bestuur en zijn/haar 

plaatsvervanger, buitengewone vergadering van de EUREGIO-Raad 

met verkiezingen voor de bezetting van het Dagelijks Bestuur 

grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO 

2016 feb eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur grensoverschrijdend 

openbaar lichaam EUREGIO met verkiezing van de voorzitter en 

zijn/haar plaatsvervanger 

2016 mrt vergadering van de EUREGIO-Raad met benoeming van de directie 

2016 mrt-jun omzetting van de arbeidscontracten van de EUREGIO e.V. naar het 

grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO 

2016 jul-dec opheffing van de EUREGIO e.V. en overdracht van het vermogen van 

de EUREGIO e.V. naar het grensoverschrijdende openbare lichaam. 

5 COMMUNICATIE 

De Euregio zal geïnformeerd worden over de besluitvorming van Hof van Twente. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de loco-secretaris, de loco-burgemeester, 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  
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(geanonimiseerd)
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