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1. INLEIDING 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Regio Deal Oost-Groningen (Regio Deal). We nemen je mee in de 
belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en 2020. De Regio Deal is een samenwerking tussen de Oost-
Groninger gemeenten: Midden-Groningen1, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, 
de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten we ons in om de brede welvaart in Oost-Groningen 
te versterken. De Regio Deal is een programma van vier jaar waarvoor 30 miljoen beschikbaar is. 
Hiervan komt 15 miljoen vanuit de regio en 15 miljoen van het rijk.  

Officieel is de Regio Deal van start gegaan op 18 juli 2020. De Deal kent echter een lange aanloopfase 
(sept. ’19 – jul ’20), waarover nog niet eerder is gerapporteerd. Deze periode nemen we dan ook mee 
in dit jaarverslag. 

In dit eerste jaarverslag rapporteren we nog niet uitgebreid over de voortgang van de doelstellingen 
van het programma, de actielijnen en de projecten. In 2021 wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze 
dient als basis voor de volgende jaarverslagen. De jaarverslagen hierna zullen een andere opzet 
hebben. 

2. TOTSTANDKOMING REGIO DEAL   

AANLEIDING  
Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Om 
er goed te kunnen wonen zijn pijlers als zorg, onderwijs, veiligheid en ondernemerschap belangrijk. In 
het Regeerakkoord van 2017 is voor deze Regio Deals een budget van 950 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Dit budget is in drie tranches (2018,2019 en 2020)  
uitgekeerd.  

In 2019 is er door de regio Oost-Groningen een aanvraag geschreven om in aanmerking te komen voor 
de derde tranche Regio Deals. In februari 2020 werd bekend dat de regio een Deal mocht gaan sluiten. 
Vanaf dat moment hebben rijk en regio samengewerkt aan de inhoud van de Regio Deal en is in de 
regio een governancestructuur opgezet, aansluitend bij bestaande ambtelijke en bestuurlijke 
overlegstructuren. In de zomer van 2020 is de Regio Deal gesloten.  

VOORSTEL REGIO DEAL  
Om in aanmerking te komen voor een Regio Deal kon er in december 2019 een voorstel voor een 
breed programma op de brede welvaart worden ingediend door regio’s bij het Rijk. Dit voorstel is 
geschreven voor het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP). Het RWLP is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen, de Oost-Groninger gemeenten en 
woningcorporaties. Deze partijen werken al een aantal jaar samen aan een kwalitatieve en 
toekomstbestendige woningvoorraad voor de regio. Vanuit de korte lijntjes die het RWLP heeft met 
het Rijk is de Regio Deal op de tafel van het RWLP terecht gekomen. Belangrijke voorwaarden voor 
een Regio Deal waren: 

• De Regio Deal zet zich in om de brede welvaart van de regio te verbreden 
• De Regio Deal wordt opgezet vanuit een bestaande samenwerking 
• Alle partijen binnen de Regio Deal betalen mee, er moet dan ook 50% cofinanciering uit de 

regio komen  

 
1 Midden-Groningen is aangesloten bij de Regio Deal Oost-Groningen voor het gebied dat valt onder de 
voormalige gemeente Menterwolde.  
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• Er moeten snelle resultaten kunnen worden behaald, de looptijd van een Regio Deal is 
namelijk 4 jaar 

 
De Brede Welvaartsindicator geeft aan dat Oost-Groningen met name op de pijlers werk en inkomen, 
gezondheid en leren laag scoort. Daarnaast is de woonomgeving erg kwetsbaar vanwege een 
verouderde woningvoorraad, hoge woonquote etc. Er is daarom gekozen om de Regio Deal te richten 
op deze vier pijlers. Vanuit het RWLP is contact gezocht met beleidsmakers van verschillende 
afdelingen en maatschappelijke partijen op deze pijlers. Met deze gesprekken zijn de opgaven voor de 
regio verder in beeld gebracht en zijn de mogelijke/bestaande oplossingsrichtingen /oplossingen 
opgehaald. Naast inhoudelijke afspraken over de invulling van de Regio Deal zijn er in deze periode 
afspraken gemaakt over de cofinanciering, welke ook in de betreffende colleges en in provinciale 
staten zijn besproken. Daarnaast is er besloten dat gemeente Oldambt kassier is. Op basis van deze 
input is het voorstel Regio Deal geschreven en ingediend.   

AANVRAAG REGIO DEAL  
Op 14 februari werd bekend dat het voorstel voor een Regio Deal Oost-Groningen is goedgekeurd en 
deze verder uitgewerkt mocht worden naar een definitieve aanvraag: de Dealtekst. Om tot een 
inhoudelijk goed en integraal programma te komen zijn programmamakers aangesteld op elk van de 
vier pijlers en een programmamanager voor de integraliteit. Zij hebben in samenwerking met het rijk, 
de verschillende overheden en maatschappelijke partijen het programma vanuit de vier pijlers leren, 
werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving verder gebracht naar tien actielijnen en negen 
projecten. Met het aanstellen van programmamakers en een programmamanager werd de Regio Deal 
niet langer getrokken vanuit het RWLP, maar vanuit het programmateam Regio Deal Oost-Groningen.  

De uitwerking van deze pijlers en het betrekken van de verschillende overheden hierbij is in goed 
overleg met de gemeentesecretarissen georganiseerd. Het proces vond voor het grootste gedeelte 
online plaats, vanwege de Corona-maatregelen. Om gemeenteraden en Provinciale Staten te 
informeren organiseerden we informatiebijeenkomsten. Ook brachten we regelmatig digitale 
nieuwsbrieven uit.  

SLUITEN REGIO DEAL 
Op 18 juli 2020 is de Regio Deal Oost-Groningen definitief gesloten. Voor een bedrag van 30 miljoen 
(15 miljoen vanuit het Rijk, 7,5 miljoen van uit de provincie Groningen en 7,5 miljoen vanuit de Oost-
Groninger gemeente) zal al er vier jaar lang worden gewerkt aan het verhogen van de brede welvaart 
van de regio. De uitwerking en uitvoering van de Regio Deal wordt gecoördineerd vanuit het 
programmateam Regio Deal.  

VAN AFSPRAAK NAAR UITVOERINGSPLAN EN OPSTART PROJECTEN 
Na het sluiten van de Regio Deal is het programma in het najaar uitgewerkt naar een uitvoeringsplan 
voor de tweede helft van 2020 en 2021. Dit is in continue samenwerking met de deelnemende 
overheden en maatschappelijke organisaties gerealiseerd. Het uitvoeringsplan 2020-2021 is, nadat 
deze door de stuurgroepen op de verschillende pijlers is vastgesteld, op 18 december 2020 
vastgesteld door Stuurgroep Regio Deal. Om vaart te krijgen in de Regio Deal zijn, parallel aan het 
schrijven van het uitvoeringsprogramma, de projecten gestart die we in de Dealtekst hadden 
opgenomen. 
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3. VIER PIJLERS, TIEN ACTIELIJNEN  

 
 

Het programma van de Regio Deal kent vier pijlers en tien actielijnen. Hieronder benoemen we per 
actielijn kort welke resultaten zijn behaald. Zoals in de inleiding genoemd, is dit nog geen uitvoerig 
overzicht. Dit vanwege het gegeven dat het een opstartjaar betreft. Begin 2021 laten we een 
nulmeting uitvoeren zodat we voortaan onze resultaten in het behalen van de doelstellingen ook 
kunnen relateren aan een startsituatie.  

LEREN  
We verbeteren het opleidingsniveau 

Beoogd doel  
Samen met onderwijsinstellingen worden programma’s opgezet die meer inwoners 
gelegenheid en mogelijkheden geven een bij hun omstandigheden passend certificaat te 
behalen of (deel van) een opleiding te volgen. Bij voorkeur aansluitend op de vraag op de 
arbeidsmarkt. Dit vergroot hun kansen op een baan. Daarbij nadrukkelijk naar de 
samenwerking en aansluiting tussen de diverse fases van het onderwijs (PO-VO-
MBO/HBO) gekeken.  
Behaalde resultaten 2020 

• Basisafspraken met onderwijsorganisaties en gemeenten m.b.t. de 
Ondersteuningsroute PO / VO 

• Eerste bestuurlijk OOGO- overleg 
 
We verhogen de participatie in het onderwijs  

Beoogd doel  
Met de Regio Deal wordt ingezet op het voorkomen van uitval in het onderwijs, transities 
te verzachten en een grotere groep jongeren met een startkwalificatie uit te laten 
stromen. Daarbij richt de Regio  zich zowel op PO, VO en MBO.   
Behaalde resultaten 2020 

• Start extra groep Route Rubicon in Oldambt 
• Start Route De Boeg in Veendam 
• Voorbereiding start Route Rubicon in Stadskanaal 
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WERK EN INKOMEN  
We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid 

Beoogd doel  
In de regio Oost-Groningen is veel ondernemerskracht aanwezig. Het versterken en 
uitbreiden hiervan geeft de beste kans op economische groei en stijging van de 
werkgelegenheid. Om dit te bereiken is het streven om belemmeringen voor ondernemers 
weg te nemen. Daarnaast zet de Regio in op een bio-based economy. 
Behaalde resultaten 2020 

• Gesprekken met VNO-NCW / MKB Noord over uitvoering projecten en klankbordrol 
• Werving 9 energiecoaches t.b.v. aanpak Woonlasten en Verduurzaming 
• Projectontwikkeling met Digital Literacy Coalition m.b.t. aanpak digitale 

laaggeletterdheid in MKB 
• Projectontwikkeling met Digital Literacy Coalition m.b.t. aanpak digitale 

laaggeletterdheid bij laaggeletterden in een gebiedsgerichte aanpak 
• Projectplan InnovatieHub Oost-Groningen gereed 
• Projectplan Makeport Mercurius gereed 
• Opstart project regionale economische visie 

 

We vergroten de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt 

Beoogd doel  
De Regio ontwikkelt een gebiedsgerichte werkgelegenheid met bijpassende 
begeleidingsmethodiek en -instrumenten. Er wordt ingezet op het creëren van een 
arbeidssysteem in Oost-Groningen dat aan de ene kant bestaat uit werksoorten met 
behoud van uitkering zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding en aan de andere kant 
regulier betaald werk. Daartussen ontwikkelt de Regio zogeheten instapbanen. 
Behaalde resultaten 2020 

• Opstart project Coördinatie werkgeversbenadering 
• Opstart project Professionalisering werkgeversbenadering 
• Opstart project Begeleiding kwetsbare jongeren naar een passende opleiding of 

werkplek 
• Opstart project Laagopgeleiden toeleiden naar de zorg 
• Projectontwikkeling Verzorgingshuis met wijkfunctie 
• Projectontwikkeling Wijkbedrijf WerkLab Pekela 
• Projectontwikkeling Wijkaanpak Veendam Noord 

 

We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek 

Beoogd doel  
Het aanpakken en voorkomen van schulden is daarom noodzakelijk om ook bij andere 
actielijnen vooruitgang te boeken. In Oost-Groningen lopen verspreid over de regio 
verschillende succesvolle programma’s om schulden aan te pakken. Met de Regio Deal 
worden deze trajecten aaneengeregen tot een sluitend netwerk dat de hele regio 
bestrijkt. Daarbij gebruikmakend van de ‘lessons learned’ en met onderzoek hoe de 
schuldhulpverlening structureel kan worden verbeterd. 
Behaalde resultaten 2020 

• Gesprekken over opstarten opleiding van ervaringsdeskundigen via Sterk uit 
Armoede 

• Kapstok voor armoedeprojecten in Oost-Groningen geformuleerd 
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GEZONDHEID 
We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl 

Beoogd doel  
Hoe eerder er een positieve impuls wordt gegeven aan een gezonde(re) leefstijl, hoe 
groter en duurzamer het effect. Daarom begint een gezonder Oost-Groningen met een 
stevige preventie-agenda, waarbij ook gewerkt wordt aan een omgeving die gezond 
gedrag stimuleert. Daarbij zet de Regio in op manieren om de ‘zorg’ dichtbij de inwoners 
te brengen, via concepten zoals een (digitale) leefstijlpoli of de leefstijlcheck Gezonde 
Huiskamer. Ook het instellen van de verlengde schooldag wordt onderzocht. 
Behaalde resultaten 2020 

• Opstellen PvA Verrijkte Schooldag voor Oost-Groningen (pilot in Oldambt en 
Midden-Groningen als basis voor verdere uitrol in de regio), i.s.m NPG 

 

We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg 

Beoogd doel  
De Regio zet in op experimenteren op dorps-, wijk- en buurtniveau met een nieuwe 
manier van samenwerken in het sociale en integrale zorgdomein van Oost-Groningen. Het 
doel hiervan is een samenwerking tussen inwoners, overheid, kennisinstellingen, 
preventie, care en cure. Daarbij is bijzondere aandacht voor het (interprofessioneel) 
opleiden van personeel in de zorg. 
Behaalde resultaten 2020 

• Oriënterende gesprekken met gemeenten, verzekeraars en zorgpartijen over 
preventie in de keten 

 

WOONOMGEVING 
We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst 

Beoogd doel  
De gebiedsgerichte aanpak is een strategisch lange termijnplan, een methode om gericht 
te kunnen ingrijpen in de woningvoorraad. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de 
regionale woningcorporaties. Op die manier worden de opgaven in de sociale en 
particuliere woningvoorraad integraal, regionaal en in samenwerking aangepakt. Binnen 
de gebiedsgerichte aanpak wordt niet alleen naar de woningvoorraad gekeken; maar 
wordt breder naar de opgave in de betreffende dorpen en wijken gekeken door ook in te 
zetten op sociale programma’s en gezondheid, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en 
gezonde leefstijl. 
Behaalde resultaten 2020 

• Start uitvoering GGA Veendam-Noordwest 
• Selectie overige vijf GGA’s (in elke gemeente één GGA) 
• Start analysefase GGA Bad Nieuweschans 
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We stimuleren en ondersteunen huiseigenaren bij de energietransitie 

Beoogd doel  
Door een aanpak van de Regio die specifiek is gericht op rendabel investeren voor 
particulieren en door de koppeling te leggen tussen de opgave op de particuliere markt en 
de verduurzaming door de woningcorporaties, worden woningeigenaren gestimuleerd om 
zelf in de kwaliteit en duurzaamheid van hun woning te investeren. Naast de positieve 
milieueffecten van investeren in een duurzame woningvoorraad is ook het verlagen van 
de woonquote voor inwoners van Oost-Groningen een belangrijke doelstelling bij de 
energietransitie. 
Behaalde resultaten 2020 

• Opstellen PvA Woonlasten en Verduurzaming (jouwbespaarcoach.com) 
• Opstellen communicatieplan Woonlasten en Verduurzaming 
• Werving energiecoaches 
• Samenwerking Afeer en Noorderpoort: opleiding energiecoaches 

 

We investeren in aantrekkelijkere dorps- en stadscentra 

Beoogd doel  
Door winkelcentra compacter te maken en de (ruimtelijke) kwaliteit van de 
winkelomgeving op te waarderen worden voorzieningen voor de regio behouden en 
wordt de aantrekkelijkheid van de centra vergroot. 
Behaalde resultaten 2020 

• Opstellen werkwijze en format voor indienen van projecten per gemeente 
 

4. GOVERNANCE EN ORGANISATIE 

GOVERNANCESTRUCTUUR 
Zoals in hoofdstuk 2 is benoemd is de Regio Deal opgezet vanuit het samenwerkingsverband RWLP. 
Binnen het RWLP worden besluiten voorbereid door de projectgroep RWLP en geaccordeerd door de 
stuurgroep RWLP. Omdat er goede ervaringen zijn over deze vorm van samenwerken binnen het 
RWLP is er, besloten om voor de besluitvorming binnen de andere pijlers van de Regio Deal (leren, 
werk en inkomen en gezondheid) op zoek te gaan naar dergelijke bestaande overlegstructuren waar 
we de Regio Deal als agendapunt kunnen behandelen. Bij het opzetten van de governancestructuur 
voor de Regio Deal is in samenwerking met de gemeentesecretarissen gegaan.  

Voor het pijler leren is de Regio Deal ondergebracht op de agenda van het RMC/OGOO overleg, dit is 
een overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor het pijler Werk en inkomen hebben we 
kunnen aansluiten bij Werk in Zicht, een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband van 
gemeenten, UWV en SW-Bedrijven in de regio. Voor gezondheid hebben we aansluiting kunnen 
vinden bij het portefeuillehoudersoverleg WMO. Ambtelijk is er een nieuwe overlegstructuur opgezet. 
De pijler woonomgeving maakt gebruik van de bestaande RWLP-structuur.  

Om de integraliteit van het programma te bewaken en ook over het totale programma besluiten te 
kunnen nemen, is er een stuurgroep Regio Deal opgezet. Ook hebben we een projectgroep ingericht 
voor het bewaken van het proces en de integraliteit. Deze projectgroep bereidt, met het 
programmateam, de stuurgroepen voor.  
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STUUR- EN PROJECTGROEP 
Elk bestuurlijk overleg op de vier pijlers vaardigt een portefeuillehouder af naar de Stuurgroep Regio 
Deal. Op deze manier is een Stuurgroep ingericht die zowel elke pijler als elke overheid 
vertegenwoordigt. De stuurgroep Regio Deal wordt voorgezeten door Cora-Yfke Sikkema, de 
burgemeester van de gemeente Oldambt.  
In de projectgroep Regio Deal nemen de gemeentesecretarissen van de gemeenten en een directeur 
van de provincie plaats. Daarnaast is per overheidsorganisatie één secondant aanwezig, die op inhoud 
betrokken is bij het programma.  
Voor elk van de type overleggroepen is een set van rollen, taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd. Deze is vastgesteld door de Stuurgroep Regio Deal   

PROGRAMMATEAM 
Een programmateam faciliteert de uitvoering van de Regio Deal en draagt zorg voor de communicatie, 
(financiële) administratie, monitoring en evaluatie. Het programmateam wordt aangestuurd door 
programmamanager Tijmen Hordijk (inhoud en netwerk) en Magda Söllner (financiën, monitoring en 
personeel). 
  
Tijmen Hordijk – Programmamanager Regio Deal  
Magda Söllner – Programmamanager Monitoring & Evaluatie en Financiën  
Anne Groenendijk – Ondersteuning & communicatie  
Fiana de Raaf en Norbert van de Kamp – Ondersteuning  
Marja Hovenkamp – Programmamanager Leren 
Marcel Moes – Programmamanager Werk en Inkomen  
Wieke Paulusma – Programmamanager Gezondheid  
Bart Gorter – Programmamanager Woonomgeving  
 

5. MONITORING EN EVALUATIE 
De resultaten van de Regio Deal worden gemonitord en geëvalueerd door een consortium van Aletta 
advies en CMO STAMM (Sociaal Planbureau). Deze partijen zijn ook betrokken bij de monitoring en 
evaluatie van overige programma’s in ons werkgebied (Nationaal Programma Groningen en Regio Deal 
Zuid- en Oost Drenthe).  

In de zomer van 2020 hebben de eerste verkennende overleggen plaatsgevonden tussen  het 
programmateam en het consortium. Naar aanleiding hiervan heeft het consortium een offerte 
opgesteld. Eind 2020 is deze offerte goedgekeurd door de stuurgroep Regio Deal. 

6. COMMUNICATIE   
Het programmateam is verantwoordelijk voor goede en eenduidige communicatie over de Regio Deal 
op programmaniveau. Ze ondersteunt de partners en projecten in hun communicatie over de Regio 
Deal. We hebben er bewust voor gekozen alleen te communiceren met inwoners over de Regio Deal 
op het moment dat er een concreet project in de buurt plaatsvindt. Dit gebeurt vanuit de betreffende 
gemeente. Vanuit de Regio Deal communiceren we dus hoofdzakelijk op programmaniveau. We 
hebben dit vastgelegd in het communicatieplan.  
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Hierna volgt een opsomming van de activiteiten en middelen die we in 2019 en 2020 hebben ingezet.  

Website 
Afgelopen jaar is er een website voor de Regio Deal gemaakt: www.regiodealoostgroningen.nl. Op 
deze website staat algemene informatie over de Regio Deal: wie doen er mee, hoeveel geld is er mee 
gemoeid, wat houdt het programma op hoofdlijnen in en hoe werkt de besluitvorming. Daarnaast is er 
voor elk project binnen de Regio Deal een projectpagina. 

Twitter @ RegioDealOG  
Op Twitter hebben we een account RegioDealOG aangemaakt, hierop plaatsen we nieuws over 
projecten of samenwerkingen.  

Nieuwsbrief  
Onze achterban houden we op de hoogte door eens in de 2 maanden een nieuwsbrief te verspreiden. 
De doelgroep van de nieuwsbrief bestaat uit ambtenaren, griffiers en bestuurders van de 
verschillende deelnemende overheden en maatschappelijke organisaties. Maar via de website van de 
Regio Deal kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zo zijn er ook een aantal inwoners die 
de nieuwsbrief ontvangen.  
 
Brainstormsessie maatschappelijke organisaties 3 maart 2020  
Om ook input op te halen van de maatschappelijke partijen voor de Regio Deal is er een middag 
georganiseerd waarbij onderwijspartijen, woningcorporaties en zorgpartijen aanwezig waren. De input 
uit deze bijeenkomst is meegenomen in het opstellen van Dealtekst. 

Online raadsbijeenkomsten mei 2020 
Om de raadsleden en staten op de hoogte te houden van de aanvraag Regio Deal zijn er een tweetal 
online regionale raadsbijeenkomsten geweest, daarnaast is er een ronde geweest langs de 
afzonderlijke raden om de opzet van de Regio Deal goed door te spreken en ruimte te bieden voor 
vragen. 

Video startmoment  
Bij het sluiten van de Regio Deal is er een video gemaakt over de verschillende pijlers waar we ons met 
de Regio Deal op richten. Het filmpje geeft een mooi overzicht van de regio en de opgave. 

(Regionaal) communicatieoverleg   
Om de communicatie goed te laten verlopen zijn we in de zomer van 2020 gestart met het 
organiseren van een regionaal communicatieoverleg. Hier schuift per deelnemende overheid een 
communicatieadviseur aan. Het programmateam brengt hen op de hoogte van de voortgang, de 
geplande activiteiten en bespreekt samen op welke fronten aanvullende informatie gecommuniceerd 
moet worden. Naast een regionaal communicatieoverleg is er een maandelijks overleg met de 
communicatieadviseur van Oldambt. Zij ondersteunt het programmateam op strategisch vlak in de 
communicatie.   
 
Communicatieplan  & huisstijl  
Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen van de Regio Deal op een eenduidige manier 
communiceren over de Regio Deal, is door het programmateam in samenwerking met de 
communicatieadviseurs van de gemeenten een communicatieplan opgesteld. Onderdeel van het 
communicatieplan is de huisstijl. https://regiodealoostgroningen.nl/wp-
content/uploads/2020/12/Communicatieplan-Regio-Deal-Oost-Groningen-december-2020.pdf  
 
 

http://www.regiodealoostgroningen.nl/
https://regiodealoostgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Communicatieplan-Regio-Deal-Oost-Groningen-december-2020.pdf
https://regiodealoostgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Communicatieplan-Regio-Deal-Oost-Groningen-december-2020.pdf
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Kracht van de Regio 
In oktober heeft het Rijk de maand van De kracht van de regio georganiseerd. Een maand waarin via 
een online platform kennis tussen de verschillende Regio Deals kunnen worden uitgewisseld. Er zijn in 
samenwerking tussen de regio’s en het rijk verschillende webinars georganiseerd. We hebben hier 
veel inspiratie opgehaald. Vooral Regio Deals uit de 1e en 2e tranche hebben kennis gedeeld. Regio 
Deals uit de 3e tranche waren nog in de opstartfase.  
 
Verhalenserie: Pioniers van Oost-Groningen  
Schrijfster Sanne Meijer schrijft in opdracht van de Regio Deal een verhalenreeks over Oost-Groninger 
pioniers van vroeger en nu. De verhalen geven Oost-Groningen en de Regio Deal een gezicht. Het 
eerste verhaal is eind 2020 gepubliceerd en vol enthousiasme ontvangen. In 2021 volgen er nog 
twaalf. De verhalen worden gedeeld via sociale media en op de website. 

 

7. FINANCIEEL OVERZICHT  
De middelen voor de Regio Deal bestaan uit drie delen: 

• € 15 miljoen bijdrage Rijksoverheid (incl BTW) 
• € 7,5 miljoen bijdrage van de Provincie Groningen 
• € 7,5 miljoen van de gezamenlijke gemeenten 

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de restant middelen van het RWLP. Deze zijn voortgekomen uit 
de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (2017 t/m 2021).  

In de loop van 2020 is het programmabureau van penvoerder veranderd (van Westerwolde naar 
Oldambt). Dit zorgt er voor dat er aan het einde van 2020 nog een deel van de middelen bij de 
gemeente Westerwolde staat en een deel bij de gemeente Oldambt.  

In 2020 is een aanzienlijk deel van het budget besteed aan algemene proceskosten. Dit is te 
verantwoorden doordat dat jaar vooral in het teken van de voorbereiding en de opstart heeft gestaan. 
Dit zal in de resterende periode anders zijn omdat dan de projecten in uitvoering zijn.  

De formele verantwoording van de middelen verloopt via de SiSa systematiek in de jaarrekening van 
de gemeente Oldambt. 
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Onderstaande tabel laat de besteding en inkomsten in 2020 zien. 

 

Uitgaven  Bedrag   
Regiodeal proceskosten algemeen (incl voorbereiding)  €                              178.937,00   
Leren proceskosten  €                                10.650,00   
Leren uitvoering   €                                75.352,10   
Werk en Inkomen proceskosten  €                                27.741,59   
Werk en Inkomen uitvoering  €                                  1.308,20   
Gezondheid proceskosten  €                                12.869,32   
Gezondheid uitvoering   €                                               -     
Woonomgeving proceskosten  €                                18.218,40   
Woonomgeving uitvoering   €                                60.482,40   
Overige uitgaven  €                                      269,99   
   
Totaal uitgaven  €                              385.829,00   
   
Inkomsten  Bedrag   
bijdrage Regio bij Westerwolde  €                          3.037.554,00   
Bijdrage Regio bij Oldambt  €                          1.228.294,64   
Bijdrage Rijk (2020-2021)  €                          7.060.000,00   
Bijdrage Provincie (50%)  €                          2.750.000,00   

    
Totale inkomsten t.m. 2020  €                        14.075.848,64   
   
Saldo 2020  €                        13.690.019,64   
   
   
Bij Westerwolde staat nog € 495.000,- RRE subsidie t.b.v. pijler Woonomgeving 
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