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Onderwerp: Raadsvoorstel jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019 

 

 

1. Voorstel 

 Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen-Assen en geen 

zienswijzen in te dienen; 

 De RGA van het raadsbesluit in kennis te stellen. 

 

2. Inleiding 

De Regiovisie Groningen-Assen (RGA)  is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 

provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-

Groningen, Noordenveld en Tynaarlo. Maakten per 31-12-2017 nog 9 Groninger gemeenten deel 

uit van de RGA, per 1-1- 2019 is dat aantal vanwege de herindelingen gedaald naar 4, hetgeen 

wel een iets andere context geeft.  

De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische 

kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De Regio werkt, zoals 

aangegeven in de begroting 2020, vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: 

 Economisch Kerngebied: De 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 onder meer het 

blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere 

regio’s en actief profiteren als aantrekkelijk stedelijk netwerk oftewel daily urban 

system. 

 Interne samenhang / bereikbaarheid: de samenhang tussen steden en platteland 

wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een 

goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de 

komende jaren sterk door. De regio investeert in een toekomstbestendig 

vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op 

het beter benutten van de bestaande infrastructuurdoor slimmer gebruik te maken 

van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne 
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technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS) 

 Kwaliteit Stad en Land: cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van 

een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en 

ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse 

voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een 

regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te dragen, 

wordt vanuit de programma Regionale Innovatieve Projecten doelgerichte 

interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en 

bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd. 

 

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

 Bereikbaarheid: In dit programma wordt invulling gegeven aan het regionale 

aandeel in het landelijk programma Beter Benutten waarin Rijk, regio en 

bedrijfsleven samen werken 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: Hierbij voert regionale afstemming de hoofdrol, hetgeen tot uiting komt in 

prognose en daarmee zicht op de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens. 

 

Voor de resultaten die in 2018 geboekt zijn moge kortheidshalve naar het jaarverslag van 2018 

verwezen worden. Voor Midden-Groningen zijn een paar zaken van belang. De vierjaarlijkse 

evaluatie is afgerond. Daaruit blijkt dat de deelnemers de samenwerking binnen de Regio 

Groningen-Assen van grote toegevoegde waarde vinden. De meerwaarde wordt gezien in: 

 Het belang van afstemming van onderwerpen die gemeente- en provinciegrenzen 

overstijgen; 

 De netwerkfunctie; 

 De mogelijkheid om extra financiële middelen te werven. Hierbij wordt gewezen op de 

geboekte resultaten zoals die in het projectenboek staan, een uitgave die in 2018 tot 

stand is gekomen. 

Wij delen deze constateringen maar hebben inmiddels daar wel twee kanttekeningen bij 

geplaatst. Het projectenboek laat zien dat alle deelnemende gemeenten hebben geprofiteerd 

van de activiteiten en kanalen van de Regiovisie, ook de deelnemende voorgangers van Midden-

Groningen: Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Alle gemeenten zijn netto-ontvangers, echter 

Midden-Groningen (en haar voorgangers) scoort daarin substantieel minder dan de andere 

gemeenten. De tweede kanttekening heeft te maken met het streven van Midden-Groningen 

naar een beter evenwicht in de gemeente. Daarin rekent Midden-Groningen nu ook op de Regio. 

Beide kanttekeningen vereisen ook van ons een andere houding en een beter inspelen op. 

Inmiddels hebben we hierover bestuurlijk al de eerste signalen afgegeven. Wat ons betreft 

moet er sprake zijn van een betere balans tussen steden en regio, maar binnen de regio ook 
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tussen zuid/west en oost. Verheugend is dat de ontwikkeling van Groeningen inmiddels in RGA-

verband de nodige aandacht gaat krijgen. 

 

In 2019 staat, naast allerlei reguliere zaken, de actualisatie van de Regiovisie op het 

programma. Het op 23 mei in Assen geplande congres voor raads- en statenleden met als titel 

“de kracht van regionale samenwerking”, moet daar ook bouwstenen voor gaan opleveren. Wat 

ons betreft zullen eerdergenoemde kanttekeningen ook in die discussie verder gaan inbrengen. 

 

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

terecht voor een verdere toelichting. 

 
 

3. Publiekssamenvatting 

Als opvolger van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren neemt Midden-Groningen deel in de  

samenwerking van de Regiovisie Groningen-Assen. De RGA legt jaarlijks onder meer een 

financiële verantwoording af aan de deelnemende partijen. De jaarrekening 2018 vertoond een 

overschot en ook de conceptbegroting 2020 geeft geen redenen tot het plaatsen van 

opmerkingen. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid op de nu 

voorliggende jaarstukken een zienswijze in te dienen. Gezien de kwalitatieve inhoud van de 

stukken stelt ons College voor om daarvan af te zien. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad heeft in haar controlerende rol de bevoegdheid zienswijzen in te dienen op 

de aangeleverde jaarstukken 2019 van de RGA. 

 

5. Beoogd effect 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken 2019 en wordt in de gelegenheid gesteld 

haar zienswijze kenbaar te maken. 

 

6. Historische context 

De RGA bestaat inmiddels meer dan 20 jaar. Elk jaar worden de jaarstukken aan de colleges 

van burgemeesters en wethouders toegezonden met het verzoek eventuele zienswijzen kenbaar 

te maken. Het programma van de RGA loopt conform de besluitvorming in 2021 af. Gelet hierop 

werd in 2018 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 werd de evaluatie in 2019, rekening houdend met de nieuwe gemeenten, 

afgerond. Deze evaluatie vormt vervolgens weer een basis voor de actualisatie van dit jaar. 

 

7. Argumenten 

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

eerder genomen besluiten van de RGA. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De financiële bijdrage van de gemeente aan de RGA is opgenomen in de begroting 2019 van de 

http://www.regiogroningenassen.nl/
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gemeente Midden-Groningen.  

 

9. Financiële paragraaf 

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

Groningen aan de RGA is in 2019 en 2020 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 Regiovisie Groningen-Assen. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen:  

1. Uitleg jaarstukken 2019 

2. Jaarrekening 2018 RGA 

3. Conceptbegroting 2020 

4. Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2019 

5. RGA in cijfers 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


