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Onderwerp: Raadsbrief Regio Deal Oost-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Met deze brief informeren wij u over het sluiten van de Regio Deal tussen het Rijk, de provincie 

Groningen en de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Oldambt en Midden-

Groningen (voor het grondgebied van de voormalige gemeente Menterwolde). Deze brief is een 

vervolg op de brief uit november 2019 waarin wij u hebben geïnformeerd over de aanvraag voor de 

Regio Deal.  

 

Wat is een Regio Deal? 

Het huidige kabinet heeft in totaal 950 miljoen beschikbaar gesteld (de zogeheten Regio Envelop) 

voor regio’s met een maatschappelijk probleem met een sociale, ecologische of economische 

invalshoek. Deze regio’s kunnen met het Rijk een Regio Deal sluiten om deze problemen aan te 

pakken. Het ministerie van LNV coördineert deze Regio Envelop, in overleg met het ministerie van 

BZK en in samenwerking met andere departementen. De centrale gedachte achter de Regio Envelop 

in het regeerakkoord is dat wanneer Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en 

maatschappelijke organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, dit de regio 

versterkt en daarmee dus Nederland. 

 

Waarom een Regio Deal Oost-Groningen? 

De regio staat, ondanks de mooie omgeving en ruimte, onderaan de landelijke ladder van de brede 

welvaart. De leefbaarheid staat, mede door de krimp, vergrijzing en ontgroening, onder druk. 

 

Regio Deal Oost-Groningen 

De Regio Deal moet de basis bieden voor verbetering van de welvaart, in de brede zin van het 

woord. In de deal werken Rijk, provincie en gemeenten samen met de regio (inwoners, bedrijven, 
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scholen en organisaties) aan een brede welvaartsagenda. Deze samenwerking richt zich op de 

pijlers leren, werk & inkomen, gezondheid en woonomgeving. De Regio Deal biedt Oost-Groningers 

een nieuw perspectief: de mogelijkheid om blijvend te investeren in de eigen ontwikkeling, 

passende werkgelegenheid en dus betere kansen op de arbeidsmarkt, een betere gezondheid én 

een aantrekkelijke woonomgeving. Iedere Oost-Groninger zet minimaal één stap vooruit op 

tenminste één van de pijlers leren, werk & inkomen en gezondheid. 

 

Proces Regio Deal 

De deal moet voor de zomer (1 juli) gesloten zijn, omdat het Rijk de toegezegde bijdrage in de 

miljoenennota moet opnemen.  

 

Het programmabureau RWLP (Regionale Woon- en Leefbaarheidsplan) heeft de uitwerking van de 

Regio Deal gecoördineerd. Vanaf maart 2020 is met verschillende partijen in de regio gesproken om 

te komen tot een goede deal met het Rijk: maatschappelijke organisaties, ondernemers, SW 

bedrijven, zorginstellingen, onderwijs, ambtenaren en bestuurders. Ook voor de gemeenteraden 

zijn  informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van een aantal ministeries. Doel van deze gesprekken was te komen tot een 

gefocuste, gedragen en integrale aanpak. De coronacrisis is van invloed geweest op het proces: er 

minder bijeenkomsten met inwoners en partijen uit de regio geweest dan gewenst.  

 

Omdat betrokkenheid bij en draagvlak voor de Regio Deal belangrijk zijn, is met het Rijk 

afgesproken dat: 

1. de Regio Deal een deal is op hoofdlijnen/actielijnen, aangevuld met concrete projecten 

voor 2020; 

2. er zodra de coronamaatregelen het toelaten er gelegenheid is om het draagvlak te 

versterken; 

3. er ruimte is voor accentverschuivingen, óók ook als vanwege de corona crisis blijkt dat 

overheden en (zorg)partijen andere prioriteiten noodzakelijk vinden. 

 

Financiering en cofinanciering 

Rijk en regio sluiten een deal voor € 30 miljoen. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de deal. De 

cofinanciering van de provincie Groningen is € 7,5 miljoen. De cofinanciering van de in het RWLP 

Oost-Groningen samenwerkende gemeenten is ook € 7,5 miljoen. Hiervan is € 6,5 miljoen 

beschikbaar in het al bestaande regionale fonds van het RWLP. De zes regiogemeenten moeten 

€ 1 miljoen beschikbaar stellen. De bijdrage van de individuele gemeenten wordt bepaald op basis 

van het aantal huishoudens. De gevraagde cofinanciering van onze gemeente is € 79.773. Deze 

bijdrage kan worden gedekt uit de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde. Wij zullen dit in de 

begroting 2021 verwerken.  

 

Er wordt een minder groot beroep gedaan op de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde dan wij  

in onze brief van november 2019 hebben gemeld. Dit heeft een aantal redenen:  

• De aanvraag betrof een deal van € 40 miljoen. Hierbij was het uitgangspunt dat de 

regiogemeenten € 10 miljoen bij zouden dragen. Nu het een deal wordt van € 30 miljoen 

wordt de bijdrage van de regio ook lager.  

• De zogenoemde decentralisatie uitkering (DU) bevolkingsdaling wordt met een jaar 

verlengd. Deze uitkering wordt deels toegevoegd aan het regionale fonds. Dit betekent dat 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 19 juni 2020 

 Zaak: 2020-023142 

 

 

er meer geld uit dit regionale fonds beschikbaar is voor de Regio Deal én dat de individuele 

gemeenten minder hoeven bij te dragen. Voor onze gemeente betekent dit dat de 

gevraagde cofinanciering niet € 320.000 maar € 79.773 is.  

 

Dit betekent dat er in de reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde meer geld beschikbaar is voor 

andere projecten in de voormalige gemeente Menterwolde.  

 

Afsluitend 

In de bijlage bij deze brief vindt u de dealtekst. We hopen dat wij u met deze brief en de dealtekst 

voldoende hebben geïnformeerd over de gesloten Regio Deal.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


