
Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,

de interesse voor Duits-Nederlandse uitwisselingen is weer groot. Ruim 20

studenten (Azubis) uit Krefeld kwamen op bezoek in Venlo (foto boven). Ze

volgen een hbo-opleiding voor 'Polizei und Kommunale Verwaltung' en

wilden graag weten hoe het er direct over de grens aan toegaat.

Een �inke groep raadsleden en gemeenteambtenaren uit Geldern bezocht,

dankzij de euregio-toolkit, partnerstad Venray. In het Limburgs Museum

waren er twee uitwisselingen met Duitsland op cultuurgebied waar het

nieuwe Interreg-programma is gepresenteerd. 

De grensoverschrijdende thuiswerkregeling is met een half jaar verlengd

tot 1 januari 2023 wat betreft de sociale zekerheid. De thuiswerkregeling

voor grenspendelaars met de Belastingdienst wordt echter niet verlengd.

We pleiten ervoor dat deze ook aangepast wordt tussen Nederland en

Duitsland.

Vanwege vakantie verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief. In september

zijn we weer terug.

Maike Hajjoubi

Directeur
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Vor einigen Monaten hatte der Gelderner Hauptausschuss

beschlossen, die Rats- & Ausschusssitzungen künftig per Livestream

zu übertragen. Schon etwas weiter als Geldern sind die

niederländischen Nachbarn aus Venray.

Hier gibt es eine automatisierte Livestream-Technik, zum Beispiel für

kommunale Sitzungen. Am 21. Juni haben sich Gelderner

Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sowie Mitarbeitende der Verwaltung

auf den Weg nach Venray gemacht. Nach einem freundlichen Empfang

durch Venrays Beigeordneten Jan Jenneskens wurde den Gästen aus

Geldern das Ratsinformationssystem vorgeführt. „Das System und die

Automatismen im multifunktionalen Ratssaal sind schon beeindruckend“,

sagte Bürgermeister Sven Kaiser. „Vier Kameras sorgen automatisch dafür,

dass jeder Redner bei seinem Wortbeitrag live im Bild ist. So können die

Sitzungen problemlos live über das Internet verfolgt werden. Gleichzeitig

werden alle Wortbeiträge zur Dokumentation automatisch aufgezeichnet,

sodass auch kein händisches Protokollschreiben mehr nötig ist."

Die Gruppe aus Geldern besuchte anschließend die

Deutsche Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn. Die �ächenmäßig größte

deutsche Kriegsgräberstätte weltweit (28 Hektar), wurde 1946 im Auftrag

der niederländischen Regierung unweit von Venray angelegt. In den

kommenden Monaten wird sich die Delegation aus Venray zu einem

Gegenbesuch nach Geldern aufmachen. 

Foto: Stadt Geldern/Terhorst. Dit grensoverschrijdende uitwisselingsproject

is mogelijk gemaakt vanuit de Regio Deal Noord-Limburg, de Gezondste

Regio en de Provincie Limburg.

https://gezondsteregio.nl/


INTERREG-koorproject bezingt de vrijheid in tijden van oorlog 

"In het kader van 75 jaar vrijheid zijn we in september 2019 gestart met

gepassioneerde koorzangers uit Nederland en het Duitse grensgebied. De

muziek was een mix van klassieke muziek, pop en rock, rond de thema's

vrede, vrijheid en verzoening. In mei 2020 zou het project afgerond worden;

door corona werd het uiteindelijk april 2022. Eerst een pandemie en nu een

oorlog in Oekraïne; vrijheid is niet vanzelfsprekend," vertelt Bianca van

Dreumel.

"Het project bestond niet alleen uit concerten. Nederlandse en Duitse

schoolkinderen maakten tekeningen, die in estafettevorm tot stand zijn

gekomen. Over en weer vertelden ze door middel van een tekening hun

verhaal. Van keramiek maakten we een herdenkingsbloem, de 'Marigold'. In

september 2021 verdeelden we deze over vier (oorlogs)begraafplaatsen in

Nederland en Duitsland. De try-out van het concert vond plaats in de Sint-

Lambertus kerk te Donsbrüggen. Deze Duitse plaats is verbonden met

projectpartner Manfred de Haan en de Duitse oorlogsbegraafplaats die we

bezochten tijdens onze herdenkingstour," aldus Thomas Hessels.

Meer over dit INTERREG People-to-People-project op

www.detoekomstvaneenverleden.nl, ook in het Duits en Engels.

http://www.detoekomstvaneenverleden.nl/


In het kader van de coronamaatregelen heeft de EU de regels voor de

sociale zekerheid en thuiswerken aangepast. Werkt u voor een werkgever

in een ander land en werkt u thuis in verband met de coronamaatregelen,

dan blijft u vallen onder de sociale zekerheid van het werkland. Deze

regeling werd per 1 juli 2022 stopgezet. Om werknemers en werkgevers de

tijd te geven om alles aan te passen, is de thuiswerkregeling echter met een

half jaar verlengd tot 1 januari 2023.

De verantwoordelijke instantie in Duitsland, de DVKA (Deutsche

Verbindungsstelle Krankenkassen Ausland) heeft dit nieuwe beleid

inmiddels op haar website gepubliceerd. De SVB (Sociale Verzekeringsbank)

die in Nederland verantwoordelijk is, heeft het nieuwe beleid eveneens

op haar website gepubliceerd.

(Nog) geen verlenging van de belastingregeling!

Voor de loonbelasting zijn de landen afhankelijk van onderlinge

overeenkomsten. Ook hiervoor was er in verband met de corona-pandemie

tot 1 juli 2022 een uitzondering mogelijk, zodat de afdracht van de

loonbelasting ook in het werkland kon doorlopen. Deze regelingen zijn per

1 juli gestopt en er zijn (nog) geen aanwijzingen dat de landen onderling

nieuwe overeenkomsten zullen sluiten om ook deze met een half jaar te

verlengen. Werknemers en werkgevers dienen er daarom rekening mee

houden dat vanaf 1 juli het salaris van een grensganger gesplitst moet

worden belast als een werknemer thuis werkt en gedeeltelijk bij de

werkgever in het andere land werkt.

Het GrensInfoPunt euregio rijn-maas-noord kan u meer informatie geven

over de gevolgen van thuiswerken.

https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronainfo/coronaav/coronaav.html
https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/nieuws-over-het-coronabeleid-vanaf-1-juli-2022
https://grenzinfo.eu/rmn/nl/


Der Gesetzgeber wird in Zukunft auch den Mittelstand zur ökologischen

und sozialen Berichterstattung im Bereich Logistik verp�ichten – jedoch

fehlen hier oft Know-how und Personal. Im Rahmen des vom INTERREG V A-

Programm geförderten Projektes STRASUS, wurde ein innovatives

siebenstu�ges Workshopkonzept entwickelt, das Unternehmen bei der

Strategieerstellung unterstützt.

Darüber hinaus entwickelten die Projektpartner ein computergestütztes

Planspiel (Serious Game). Damit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

spielerisch aber zielgerichtet für einzelne sogenannte Hot Spots der

Nachhaltigkeit sensibilisiert und lernen dabei wichtige Zusammenhänge

kennen.

Das Institut GEMIT der Hochschule Niederrhein widmete sich als Lead

Partner gemeinsam mit der niederländischen Hochschule HAN aus

Arnhem, dem Nachhaltigkeitsinstitut MSI der Uni Maastricht, dem

Planspielbüro Bugasi Labs GmbH aus Schwerte und Logistikern aus der

deutsch-niederländischen Grenzregion dem Thema der strategischen

Nachhaltigkeit. Aktiv am Projekt beteiligten sich die Unternehmen

Valensina GmbH aus Mönchengladbach, Johs. Stelten GmbH & Co. KG aus

Krefeld und Top Group International aus Zevenbergen. Über 80 weitere

Unternehmen nahmen während der Projektlaufzeit an Workshops zum

Thema Nachhaltigkeit teil.

Das Spiel ist jederzeit für interessierte Unternehmen spielbar. Unter

www.strasus.eu können hierzu weitere Informationen abgerufen werden.

Kontaktperson ist Projekmanager Raphael Heereman

Raphael.Heereman@hs-niederrhein.de.

http://www.strasus.eu/
mailto:Raphael.Heereman@hs-niederrhein.de


INTERREG helpt culturele sector weer op gang te komen

In het Limburgs Museum kwam op 23 juni jl. een kleurrijk gezelschap bijeen

om na corona nieuwe Duits-Nederlandse culturele ideeën te bespreken die

in aanmerking komen voor een Interreg-subsidie vanaf 2023. Hier een

greep uit de creatieve breinen: ondersteuning van jonge muzikanten, het

organiseren van een euregionaal muziekfestival voor jonge musici, een

grensoverschrijdend korenfestival, een kennismakingstentoonstelling voor

kunstenaars uit de euregio en multimediale projecten met enkele Duitse en

Nederlandse musea.

Zo'n 40 deelnemers genoten, onder leiding van moderator Wiel Aerts, van

de presentaties van Bert Mennings, directeur Limburgs Museum, Katharina

den Uijl, INTERREG-projectcoördinator People-to-People bij de euregio rijn-

maas-noord en Huub Duijf van de Stichting Heemkunde Arcen die een

INTERREG-project presenteerde.

Een week later gaf Wiel Aerts een euregionale bijdrage bij de Cultuurkring

Noord- en Midden Limburg, in het Limbrugs Museum, waar 40

cultuurmakers bijeenkwamen. De eerste vruchten zijn er al: "Ik kreeg net

een mailtje binnen van Klankkleur Limburg die een projectidee hebben met

blazers uit Düsseldorf", vertelt hij.

20. August: Interskate 61 in Mönchengladbach (Event zum Interreg-Projekt



Urban Street Culture) 

03. September: Roermond - Wassenberg City Swim
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