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Kenmerk: A2022.00027 
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Email : secretariaat@regiogroningenassen.nl 
Bijlage : 6 
Onderwerp : Jaarstukken 2022 Regio Groningen-Assen 
 
Geacht College, 
 
Op 11 maart 2022 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken 2022 vastgesteld. Namens de 
Stuurgroep vraag ik u deze stukken bij uw raad dan wel Staten onder de aandacht te brengen. Reacties van uw 
College kunnen vóór 6 juni 2022 bij het regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betrekt deze bij haar 
oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering op 8 juli 2022. 
 
De Jaarstukken 2022 bestaan uit:  
1. Uitleg bij de Jaarstukken 2022; 
2. Jaarrekening 2021; 
3. Conceptbegroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen 2022; 
4. Uitvoeringsprogramma 2022; 
5. Projectenboek 2021 
6. RGA in 2021. 
 
De Jaarstukken worden alleen digitaal aangeboden. Om dit te ondersteunen is op de website van Regio 
Groningen-Assen een speciale pagina ingericht [https://regiogroningenassen.nl/over-regio-groningen-
assen/jaarstukken2022]. In woord en beeld worden de resultaten van het afgelopen jaar uitgelicht en wordt 
vooruitgekeken op volgend jaar.  
 
Naar aanleiding van de Jaarrekening 2021, hebben we de factsheet 'RGA in 2021' gemaakt. Het geeft in één 
oogopslag een goed beeld van wat de RGA doet en heeft bereikt. Het RGA-Projectenboek zijn geactualiseerd en 
staan ook op de website. 
 
Indien er behoefte bestaat aan een toelichting op de Jaarstukken dan verzoek ik u om contact met het 
regiobureau op te nemen. 
 
De raads- en Statengriffiers ontvangen een afschrift van deze brief.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mevrouw B.G. de Boer 
Secretaris/Directeur Regio Groningen-Assen 

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten van 
de provincies Drenthe en Groningen en aan de 
colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeenten Assen, 
Midden-Groningen, Groningen, Westerkwartier, 
Noordenveld, Het Hogeland en Tynaarlo. 
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