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Onderwerp: Jaarverslag Regio Deal Oost-Groningen 2020

Geachte leden van de raad,

Bijgaand ontvangt u het eerste jaarverslag van de Regiodeal Oost-Groningen. Het jaar 2020 was 
echt een opstartjaar. Dit ziet u terug in het jaarverslag; er is veel tijd, energie en ook geld gegaan 
naar het proces. Het scherp krijgen van gezamenlijke doelstellingen, het terugkoppelen binnen de 
lokale overheden en maatschappelijke organisaties, het opbouwen van een programmateam en het 
neerzetten van de governancestructuur. En dat allemaal grotendeels online. Natuurlijk konden er 
ook projecten worden opgestart of startklaar gezet voor uitvoering in 2021.  

Nog even de context
De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de 
provincie Groningen en de Rijksoverheid hebben in juli 2020 een zgn. Regiodeal gesloten. 
Gezamenlijk investeren zij de komende vier jaar 30 miljoen euro in de verbetering van de brede 
welvaart in oost-Groningen. De helft van het geld komt van de Rijksoverheid. De andere helft komt 
van de provincie Groningen (25%) en de zes gemeenten (ook 25%). Midden-Groningen doet mee voor 
wat betreft het grondgebied van het voormalige Menterwolde en is derhalve de kleinste speler met 
– daarmee verband houdend – ook de kleinste financiële inbreng. 
De regiodeal heeft gestalte gekregen via een programmatische aanpak, Er zijn vier pijlers, leren, 
werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Onder die vier pijlers vallen tien actielijnen. Elke 
actielijn draagt bij aan het bereiken van de doelstelling op minimaal één van de vier pijlers. Binnen 
de tien actielijnen vinden verschillende projecten plaats. De precieze invulling van die projecten 
wordt jaarlijks vastgesteld in een uitvoeringsprogramma.  
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Borging en Verbinding
Naast het uitvoeren van het programma maakt de Regiodeal-organisatie zich sterk voor het borgen 
van de inzet voor de langere termijn. Er kunnen in vier jaar tijd heel goed een aantal projecten 
georganiseerd worden, maar de effecten daarvan zijn soms pas later zichtbaar en hebben ook een 
bestendige samenwerking nodig, plus een inbedding in de betrokken overheids- en maatschappelijke 
organisaties. Daar zetten het programma stevig op in. Daarnaast wordt ingezet op regionale en 
integrale samenwerking en het versterken van de samenwerkingsrelatie met het Rijk. Binnen de 
regio worden verbindingen gelegd met overige programma’s. Er zijn diverse programma’s in onze 
provincie, die vaak in doelstelling overlappen maar soms net een ander gebied raken of een andere 
tijdsscope hebben. Zo wordt er gewerkt aan concrete samenwerkingsafspraken met bijvoorbeeld 
het Nationaal Programma Groningen, waarmee projecten als Verrijkte Schooldag samen 
georganiseerd en gefinancierd worden. Dit zou voor Midden-Groningen nog als een plus op het 
project Tijd voor Toekomst ingezet kunnen worden. Kortom, er worden in de breedte linken gelegd 
met andere trajecten. Het moge duidelijk zijn dat wij een verbinding met het NPG en ook met ons 
eigen lokaal programma, daar waar dat mogelijk is, van harte toejuichen.

Desgewenst zijn altijd bereid het jaarverslag nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


