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ADVIES
1
Akkoord gaan met beëindiging van de bestuursopdracht Internationale Zaken en het
liquidatieplan.
2
Het standpunt kenbaar maken aan het college van B&W Venlo middels bijgaande brief.
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Samenvatting
Vorig jaar is in het Burgemeestersoverleg (BO) van de regio de voortgang van de bestuursopdracht
Internationale Zaken besproken. In het BO is geconcludeerd dat, op basis van de resultaten, voortzetting
van de bestuursopdracht niet zinvol is. E.e.a. is in de brief van het college van Venlo beschreven (zie
bijlage).

Beoogd resultaat
Beëindiging van de bestuursopdracht.

Argumenten
De bestuursopdracht heeft zoals in het BO is besproken en in de bijlage is aangegeven weinig tot geen
resultaat opgeleverd. Dit is op zich ook niet zo vreemd omdat in feite op andere manieren, vooral op
basis van inhoud, invulling wordt gegeven aan de doelstelling van de bestuursopdracht. Hierbij valt o.m.
te denken aan:
1.
Deelname aan de Euregio RMN
Door actieve participatie in het bestuur en de verschillende commissies van de euregio zijn wij als Venray
betrokken bij de Euregio en grensoverschrijdende samenwerking. Ook de grenslandagenda geeft hier
invulling aan, een digitale bijeenkomst heeft op 2 december 2020 plaats gevonden in aanwezigheid van
R. Knops.
2.
Participatie in Interreg projecten
Als Venray participeren we actief in Interreg projecten om zo de grensoverschrijdende samenwerking een
impuls te geven, hier worden dan vooral ook bedrijven uit de gemeente en regio bij betrokken.
Voorbeelden zijn:
Agropole
Stimuleren van grensoverschrijdende contacten, netwerken en samenwerking van bedrijven en partijen in
de agrofood keten. Naast het faciliteren van (thema) bijeenkomsten worden in het kader van dit project
innovatievouchers verstrekt om bedrijven te helpen met een innovatievraag. Het gaat dan om een
samenwerking van een Duits en Nederlands bedrijf. Hierin participeren we namens de regio.
Circulaire bio-economie
In dit project proberen we vraag en aanbod van circulaire restromen met elkaar in contact te brengen en
nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Rond de thema’s grondstoffen, wet- en regelgeving en
productontwikkeling zijn diverse partijen uit het veld met elkaar aan de slag om stappen te zetten. Ook
hier worden vouchers ingezet om samenwerking te stimuleren. Hierin participeren we namens de regio.
High Potentials Crossing Borders
Uitwisseling van Duits-Nederlandse studenten en werkgevers aan de andere zijde grens, Venray
participeert als één van de mentoren in dit programma.
3.
Business Club Maas Rhein
Venray is actief lid van de grensoverschrijdende businessclub. Wij nemen deel aan bijeenkomsten en
faciliteren waar nodig de BC in onze gemeente.
4.
FoodNL
In FoodNL werken we als Greenport Venlo (invulling door Venray) samen met Agrifood Capital Den Bosch
en Food Valley Ede Wageningen richting de EU / Brussel met als doel opbouwen van netwerken,
beleidsbeïnvloeding en eventueel fondsen werving op het gebied van agrofood. Hiervoor is ook een
lobbyist namens de drie regio’s actief. Op basis van een agenda is gekozen om de thema’s gezonde
voeding en eiwittransitie op te pakken.
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Gezamenlijk leveren we een bijdrage aan het tot stand komen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP),
dit is de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de inzet van
Europese middelen. Ook de “Farm to Fork” strategie als onderdeel van de Green Deal is in het vizier
omdat dit kansen biedt als regio te laten zien welke bijdrage we leveren aan de thema’s
voedselveiligheid, voedselzekerheid en gezonde voeding. Jaarlijks wordt tijdens de European Week of
Regions and Cities (EWRC) in Brussel een FoodNL bijeenkomst georganiseerd. In 2020 vond deze digitaal
plaats en is de handreiking geboden door het ministerie LNV om een bijdrage te leveren aan het NSP. hier
wordt door FoodNL dan ook invulling aan gegeven.
Tot slot, ook in de verdere uitwerking van regiodeal en investeringsagenda gaat het onderwerp van
internationalisering / grensoverschrijdende samenwerking terug komen (thema 5; grensoverschrijdende
samenwerking met Niederrhein op het gebied van economie en kennisinfrastructuur). Juist samenwerking
met de regio Niederrhein biedt kansen tot ontwikkeling van de regio Noord-Limburg, bijvoorbeeld op het
gebied van arbeidsmarkt, maar ook omdat de regio Noord-Limburg en Niederrhein zich gezamenlijk gaan
positioneren als een van de grootste aaneengesloten (innovatieve) tuinbouwcomplexen in de wereld.
Vraagstukken rond verduurzaming spelen aan beide kanten en waar Nederland veel van Duitsland kan
leren op het gebied van duurzame energie, kan Duitsland van Nederland leren waar het gaat om
circulaire innovaties.
Concreet wordt e.e.a ook uitgewerkt in bijvoorbeeld het fieldlab Nederlands Duits ondernemerschap. Het
gaat er daarbij o.m. om toekomstige werknemers (leerlingen/studenten) en bedrijven in staat te stellen
internationale kansen in de grensregio te laten verkennen en benutten. Daarmee wordt bijgedragen aan
een aantrekkelijk euregionaal economisch vestigingsklimaat voor zowel werknemers als werkgevers.

Risico’s
Er zijn geen (financiële) risico’s door de beëindiging van deze bestuursopdracht. De kansen voor Venray
worden voldoende geborgd in de samenwerking met partners zoals genoemd onder het kopje
‘argumenten’.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
De gemeente Venlo wordt geïnformeerd d.m.v. bijgevoegde antwoordbrief.

Financiële gevolgen
In de begroting is een raming opgenomen voor de jaarlijkse kosten. Bij stopzetting van de
bestuursopdracht komt de raming voor 2021 (€ 14.543) en volgende jaren te vervallen. Dit wordt
meegenomen in de 1e berap 2021. Er zijn geen ontvlechtingskosten, dus het beëindigen van de opdracht
en de liquidatie heeft verder geen (negatieve) financiële impact. Voor 2020 worden deels nog kosten in
rekening gebracht (tot 1 sept). Over het jaar 2020 houden we daardoor ca. € 6.500 over, dit bedrag
wordt in het jaarrekeningsaldo meegenomen.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t
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Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Brief aan het college van B&W gemeente Venlo
2. Brief inzake het verzoek om tot beëindiging mee te werken van college B&W Venlo

Naslagwerk
N.v.t.
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Beëindiging bestuursopdracht Internationale Zaken

Geachte college,
In uw brief d.d. 17 november 2020 heeft u ons verzocht in te stemmen met beëindiging van de
Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden-Limburg per 1 September 2020.
Wij hebben besloten in te stemmen met uw verzoek. Tevens zijn wij akkoord met het
liquidatieplan.
Wel gaan we ervan uit dat we als regio invulling blijven geven aan diverse aspecten van
grensoverschrijdende samenwerking en internationalisering. Dit doen we o.m. door actieve
participatie in de Euregio RMN, de deelname aan Interreg (projecten) en door deelname in de
samenwerking met Agrifood Capital Den Bosch en Food Valley Ede Wageningen in FoodNL richting
Brussel. Ook de verdere uitwerking in het kader van de regiodeal moet hier invulling aan geven.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

