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1. Voorstel 

 Kennisnemen van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te 

dienen 

 Het Regionaal Woondocument vaststellen 

 
2. Inleiding 

De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de 

gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Leek, Midden-Groningen, Noordenveld, Ten Boer, 

Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van 

de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende 

gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. 

 

RGA heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent 

ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt 

aan de hand van 4 programma’s, deze zijn: 

- Bereikbaarheid 

In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de 

Nederlands drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. 

- Economie 

Voor de Regio Groningen-Assen is het versterken van de economie een speerpunt waarin de 

overheid, ondernemers en het onderwijs gelijkwaardig in mee doen. 

- Regionale en Innovatieve Projecten 

Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving 

breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio en een sterk 

innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de regeling Regionale Projecten 

en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. 

- Wonen 
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De woningmarkt in Regio Groningen-Assen is de laatste jaren veranderd. Regionale 

afstemming krijgt daarin een steeds nadrukkelijker rol. Ook is het beeld over de 

toekomstige woningbehoefte diffuus. Wat zijn de dominante trends en ontwikkelingen? Om 

dit beeld helder te krijgen wordt periodiek woningbehoefteonderzoek voor de regio 

uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om op regionaal en op gemeentelijk niveau een 

actueel beeld te krijgen van de vermeende vraagverschuiving in de woningbehoefte, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Terugkijken kan geconstateerd worden dat zowel in tijden van 

groei in tijden van crisis er sprake is van regionale verbondenheid; de woningmarkt beperkt 

zich niet tot de gemeentegrenzen.  

 

Via de link www.regiogroningenassen.nl komt u op de website van de Regio Groningen-Assen 

terecht voor een verdere toelichting. 

 

Dit jaar maakt het Regionaal Woondocument onderdeel uit van de Jaarstukken 2018 Regio 

Groningen-Assen. Met de vaststelling van het Regionaal woondocument door de raden van de 

Groninger gemeenten wordt voldaan aan de Omgevingsverordening van de provincie Groningen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De voormalige gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer namen deel aan het 

samenwerkingsverband de Regio Groningen-Assen (RGA). Als gemeente Midden-Groningen is deze 

samenwerking voortgezet. De RGA legt jaarlijks onder meer een financiële verantwoording af aan 

de deelnemende partijen. Tevens maakt dit jaar het Regionaal woondocument onderdeel uit van de 

Jaarstukken 2018. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de verantwoording. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad heeft in haar kader stellende rol de bevoegdheid het Regionaal Woondocument 

vast te stellen en  in haar controlerende rol de bevoegdheid zienswijzen in te dienen op de 

aangeleverde jaarstukken 2018 van de RGA. 

5. Beoogd effect 

De gemeenteraad stelt het Regionaal Woondocument vast en neemt kennis van de jaarstukken 2018 

en wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. 

6. Historische context 

DE RGA bestaat dit jaar 20 jaar. Elk jaar worden de jaarstukken aan de colleges van burgemeesters 

en wethouders toegezonden met het verzoek eventuele zienswijzen kenbaar te maken. 

http://www.regiogroningenassen.nl/
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Het programma van de RGA loopt conform de besluitvorming in 2021 af. Gelet hierop wordt dit jaar 

een evaluatie van de RGA opgestart om te bezien welke thema’s in de toekomst voor de RGA van 

belang zijn en op welke wijze de invulling hiervan het best vorm kan worden gegeven. Hierin speelt 

de herindelingen van de diverse gemeenten die deelnemen aan de RGA een rol. Daarom wordt de 

evaluatie in 2019, rekening houdend met de nieuwe gemeenten, afgerond. 

7. Argumenten 

De voorliggende financiële stukken inclusief de uitvoering en verantwoording vallen binnen de 

eerder genomen besluiten van de RGA. 

In 2015 is, conform de afspraken binnen de RGA, besloten om onderzoek te doen naar de actuele 

trends en ontwikkelingen en zijn nieuwe woningbouwprognoses opgesteld. Het 

Woningbehoefteonderzoek bevestigde de enorme populariteit van het stedelijke wonen in 

Groningen. Tevens gaf het een geactualiseerd en genuanceerder beeld van de hele Regio 

Groningen-Assen. In dit onderzoek is de regio in een aantal subregio's (samenhangende deelregio's) 

opgedeeld en dit weer nader gespecificeerd na onder andere de lokale perspectieven op basis van 

er ligging, imago en bevolkingsopbouw. Deze regionale woningmarktanalyse is mede onderlegger 

geweest van de bundeling van woningmarktonderzoeken die als basis dienen voor de woonvisie die 

dit jaar wordt ontwikkeld. 

 

Het Regionaal Woondocument bundelt het instemmingsmodel uit 2012 (dat destijds door alle 

aangesloten gemeenten is ondertekend), de uitvoeringspraktijk van deze afspraken en de 

tussentijdse aanpassingen samen in één document. De laatste aanpassingen op basis van de 

Regionale woningmarktanalyse Regio Groningen Assen 2017-2030 (KAW/Weusthuis) zijn de 

aanleiding geweest tot deze bundeling. De aanbevelingen uit de woningmarktanalyse 2017-2030 

zijn meegenomen in het Regionaal Woondocument. Op 5 maart heeft Stuurgroep Regio Groningen-

Assen het Regionaal Woondocument vastgesteld. 

 

Het Regionaal Woondocument bevat géén nieuwe afspraken of wijzigingen van de bestaande 

afspraken, maar is een totaaloverzicht van de afspraken in de regio over wonen vanaf 2012 tot en 

met heden. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De financiële bijdrage van de gemeente aan de RGA is opgenomen in de begroting 2018 van de 

gemeente Midden-Groningen. 

Om de ontwikkelingen in de woningmarkt te volgen wordt halfjaarlijks de Woningbouw- en 
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woningmarktmonitor uitgevoerd. Deze worden integraal gepubliceerd op de website van de RGA en 

zijn op verzoek aan te leveren. De laatst gepubliceerde monitor is die van de tweede helft 2017. 

 

9. Financiële paragraaf 

De Regio Groningen Assen is een “verbonden partij”. De bijdrage van de gemeente Midden-

Groningen aan de RGA is in 2018 en 2019 is conform de Meerjarenraming zoals deze is overgenomen 

als verplichting van de voormalige gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.  

De verwachting is dat op de korte termijn geen wijziging van de bijdrage is voorzien. 

10. Communicatie 

Dit raadsvoorstel is openbaar en uw besluit komt op de besluitenlijst en wordt toezonden aan de 

RGA.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Uw besluit en de daarbij behorende stukken worden toegezonden aan de RGA. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma  

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 

 

 

Bijlage: 

1 Brief Jaarstukken 2018 griffies, 

2 Uitleg bij de Jaarstukken 2018, 

3 Jaarrekening 2017, 

4 Concept begroting 2019, 

5 Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2018. 

6 Regionaal Woondocument 
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