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Geachte leden van de raad, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2020-2021 van de Regio 
Deal Oost-Groningen. Deze brief is een vervolg op de brief uit juli 2020 waarin u door uw College bent 
geïnformeerd over het sluiten van de Regio Deal. 
Op 18 december heeft de stuurgroep Regio Deal Oost-Groningen het uitvoeringsprogramma 2020-2021 
vastgesteld. Het programma is opgesteld door de zes Oost-Groninger gemeenten en de provincie, in 
samenwerking met organisaties uit de regio. In de bijlagen bij deze brief vindt u het uitvoeringsprogramma en 
een handout met informatie over de Regio Deal. 
 

Regio Deal 
De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de provincie 
Groningen en de Rijksoverheid hebben in juli van dit jaar een Regio Deal 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 Oost-
Groninger gemeenten (ook 25%). Het programma is opgezet aan de hand van de pijlers leren, werk en inkomen, 
gezondheid en woonomgeving. Onder die vier pijlers vallen tien actielijnen (zie handout). 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. 
 

Uitvoeringsprogramma 
Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma biedt het kader voor de activiteiten die dat jaar vanuit de Regio Deal 
worden gefinancierd; in sommige gevallen op gedetailleerd projectniveau, in andere gevallen als concreet kader. 
Het jaar 2021 is het eerste volledige jaar met projecten. In elk van de vier pijlers staan projecten in de 
startblokken die allemaal bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart in Oost-Groningen. Het bijzondere 
onderwijsproject Route Rubicon wordt uitgebreid in Winschoten en Veendam en gaat ook in Stadskanaal 
beginnen. In Veendam-Noordwest is de gebiedsgerichte aanpak Noordwest op z’n best gestart. Binnen deze 
gebiedsgerichte aanpak lopen komend jaar verschillende projecten, zoals het landelijk succesvolle project Junior 
Energiecoach, waarbij kinderen in huis spelenderwijs energie besparen. Een ander bijzonder project is de 
Verrijkte Schooldag, waar kinderen op school kennis maken met cultuur, werken in de regio en gezondheid. In 
Bad Nieuweschans heeft dit jaar een proef gedraaid; deze aanpak wordt nu in alle Oost-Groninger gemeentes 
opgezet, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Deze projecten zijn nog maar een kleine 
greep uit het programma. Het totale uitvoeringsprogramma vindt u in de bijlage. 
 

Totstandkoming en besluitvorming 
Voor de Regio Deal is een governancestructuur afgesproken waarbij binnen de pijlers gebruik wordt gemaakt 
van bestaande regionale ambtelijk en bestuurlijk overleggen. In deze overlegstructuur is een ambtelijke en 
bestuurlijke vertegenwoordiging van alle deelnemende overheden aanwezig (zie handout). Voorstellen voor 
projecten worden gedaan in en via de ambtelijke overleggen op de pijlers. In deze overleggen wordt besproken 
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in hoeverre de voorstellen bijdragen aan de doelstellingen van de Regio Deal en of deze daarmee kunnen 
worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De besluitvorming vindt plaats in de bestuurlijke overleggen. 
Naast deze structuur is er een project- en structuurgroep Regio Deal ingericht. Deze project- en stuurgroep 
Regio Deal gaan niet over de inhoud van deze afzonderlijke onderdelen. De projectgroep richt zich op het proces 
van plan- en besluitvorming. De stuurgroep Regio Deal besluit jaarlijks op het gezamenlijke 
uitvoeringsprogramma. Zij beoordeelt dus of het geheel van de voorstellen bijdraagt aan een integrale en 
regionale aanpak en bewaakt daarmee de doelstelling van de Regio Deal. 
 

Financiering 
Het uitvoeringsprogramma blijft binnen de overeengekomen budgetten en de afgesproken verdeling over de 
vier pijlers. De afspraak met het Rijk is dat de regio zelf kan besluiten over de inzet van middelen, zolang deze 
blijft binnen de afgesproken verdeling over de vier pijlers. Het schuiven van middelen tussen de pijlers kan enkel 
in overleg met het Rijk.  
 

Informatiebijeenkomst 
In mei zijn gemeenteraden en provinciale staten via een aantal online bijeenkomsten geïnformeerd over de 
voortgang van het sluiten van de Regio Deal. We willen de raden en staten graag blijven informeren over de 
stand van zaken. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma voor 2021 is daarvoor een goede aanleiding. In 
februari organiseert het programmateam Regio Deal een regionale informatiebijeenkomst voor raads- en 
statenleden. In deze bijeenkomst informeren we u over het programma, en zal ook ruimte zijn om met elkaar in 
gesprek te gaan en vragen te stellen. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt u medio januari. Deze 
bijeenkomst wordt waarschijnlijk online gehouden. 
 

Afsluitend 
In de bijlage bij deze brief vindt u het uitvoeringsprogramma 2020-2021 en een handout met basisinformatie 
over de Regio Deal. We hopen dat wij u met deze brief en de bijlagen voldoende hebben geïnformeerd en 
nodigen u alvast van harte uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stuurgroep Regio Deal Oost-Groningen 
 
Cora-Yfke Sikkema, burgemeester gemeente Oldambt (voorzitter) 
Tjeerd van Dekken, gedeputeerde provincie Groningen 
Bart Huizing, wethouder gemeente Westerwolde 
Johan Hamster, wethouder gemeente Stadskanaal 
Hennie Hemmes, wethouder gemeente Pekela 
Ans Grimbergen, wethouder gemeente Veendam 
José van Schie, wethouder gemeente Midden-Groningen  
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