Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 12.
Voorstel tot kennisneming en onderschrijving
van inventarisatie grensoverschrijdende
samenwerking, het beschikbaar stellen van
€35.000,- t.b.v. 0.5 Fte gedurende 1 jaar en
structurele inbedding in organisatie realiseren
door vanaf begroting 2017 structureel €35.000
beschikbaar te stellen.

AAN DE RAAD

Samenvatting
In opdracht van het college is in de periode augustus-oktober 2015 een inventarisatie naar de kansen
en mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de Gemeente Aalten
uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de Gemeente Aalten op slechts geringe schaal betrokken is bij
projecten en activiteiten die in het kader van grensoverschrijdende samenwerking worden uitgevoerd.
Structuur en kaders ontbreken. Op grond van de inventarisatie wordt geadviseerd om eenmalig
€35.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. 0.5 fte gedurende 1 jaar voor een effectieve implementatie van
het thema grensoverschrijdende samenwerking en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
Voorts de structurele inbedding in de organisatie te realiseren en vanaf begroting 2017 een bedrag
van €35.000 (0,5 fte) structureel beschikbaar te stellen.

Inleiding
De afgelopen jaren is het thema grensoverschrijdende samenwerking op basis van de ‘Atlas van
kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken’ (2012) en de hierop volgende publicatie ‘Groeien aan
de grens’ (2014) op tal van plaatsen en in tal van organisaties opgepakt of verder geïntensiveerd. Er
is een groeiende overtuiging aan zowel Nederlandse als Duitse zijde dat de toekomst van de regio
mede afhankelijk is van grensoverschrijdende samenwerking. Verschillende partijen in de grensregio,
waaronder het bedrijfsleven, de toeristische sector, het onderwijs en de zorg euregionaliseren steeds
meer en ontplooien verschillende grensoverschrijdende activiteiten en projecten.
Op overheidsniveau, zowel provinciaal, regionaal als lokaal, staat het thema steeds vaker hoog op de
agenda en er is over het algemeen een groeiende besef dat grensbarrières dienen worden
weggenomen. Hierdoor kunnen kansen en mogelijkheden in de grensstreek uiteindelijk duurzaam
benut worden.
Bij nadere beschouwing blijkt dat kaders en structuur in de Gemeente Aalten ontbreken en er slechts
op relatief geringe schaal sprake is van actieve betrokkenheid bij activiteiten en projecten. Het
kennis-/informatieniveau onder beleidsmedewerkers en bestuurders is daarbij variabel te noemen en
er bestaat geen afstemming of integraal beleid op het gebied van grensoverschrijdende
samenwerking. Hierdoor is een scheve verhouding tussen actualiteit, realiteit en ambitie ontstaan.
Uiteindelijk wordt aanwezige potentie daarmee niet of slechts ten dele benut.
Wil de Gemeente Aalten daadwerkelijk werk maken van grensoverschrijdende samenwerking dan is
het van belang een strategische, integrale visie te ontwikkelen die aansluit op (eu-)regionale
domeinen en kadervormend is voor huidige en toekomstige activiteiten.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De wens tot het activeren en intensiveren van samenwerking met de Duitse buurgemeentes is
opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018, maar er bestaat met betrekking tot dit thema tot dusver
geen beleid of structurele aanpak.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
1.
Het inventarisatiedocument geeft een goed en actueel beeld van de stand van zaken en de
mogelijkheden t.a.v. grensoverschrijdende samenwerking in de Gemeente Aalten. Hiermee
wordt een helder antwoord gegeven op de vraag van het college.
2.

Grensoverschrijdende samenwerking kan van meerwaarde zijn in de aanpak van onder
andere economische en sociaal-culturele taken die aan weerszijden van de NederlandsDuitse grens voorliggen. Intensievere samenwerking draagt bij aan de vitaliteit van de
grensregio doordat agglomeratievoordelen daadwerkelijk benut kunnen worden. Daarnaast
zorgt wederzijdse uitwisseling van kennis en diensten voor een vergroting van competenties in
organisaties en kunnen nieuwe wegen begaan worden.

Alternatieve beleidskeuzes
Grensoverschrijdende samenwerking kan complex zijn en investeringen op lange termijn zijn nodig
om grensbarrières daadwerkelijk weg te kunnen nemen. De vraag is of deze investeringen in
verhouding staan met hetgeen ze uiteindelijk opleveren. Het effect van verschillende maatregelen en
investeringen op korte termijn is in sommige gevallen moeilijk meetbaar. Desalniettemin is het gezien
de recente ontwikkelingen in de grensregio en activiteiten die in verschillende sectoren ontplooid
worden van belang dat de Gemeente Aalten op zijn minst een ondersteunende rol vervult en waar
mogelijk zelfs initiërend is. Niet investeren in grensoverschrijdende samenwerking zorgt ervoor dat de
huidige situatie in stand blijft waarbij er geen of een te geringe rol wordt gespeeld in
grensoverschrijdende projecten.

Financiële consequenties
Een optimale en effectieve implementatie van het thema grensoverschrijdende samenwerking en
uitvoering van gerelateerde onderwerpen brengt een takenpakket met zich mee waarvoor extra
capaciteit benodigd is. Hiervoor is de inzet van 0,5 fte voor de duur van 1 jaar realistisch. De
bijbehorende kosten van €35.000,- kunnen worden gedekt uit de algemene reserve. Deze vacature
wordt opengesteld met inachtneming van het geldende werving- en selectiebeleid en de daaromtrent
met de OR gemaakte afspraken. Structurele inbedding in organisatie is te realiseren door vanaf
begroting 2017 structureel €35.000 op te nemen.
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Bijlagen
Inventarisatiedocument grensoverschrijdende samenwerking Gemeente Aalten

Aalten, 12 november 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,
secretaris/algemeen directeur,
burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2015;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT

1. kennis te nemen van het inventarisatiedocument grensoverschrijdende samenwerking
gemeente Aalten en de bevindingen te onderschrijven;
2. eenmalig budget ter hoogte van €35.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van 0.5 Fte
gedurende 1 jaar;
3. structurele inbedding in organisatie te realiseren door vanaf begroting 2017 structureel
€35.000 (0,5 Fte) beschikbaar te stellen.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

