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Onderwerp  Uitvoeringsprogramma Regio Deal 2023 
Aan Colleges B&W en Gemeenteraden van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, 

Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde  
Van Stuurgroep Regio Deal Oost-Groningen  
Datum 19 december 2022 

 
Geachte Colleges en Gemeenteraden, 
 
Met deze brief informeren wij u over het uitvoeringsprogrammaprogramma 2023 van de Regio Deal Oost-
Groningen. 
 
Uitvoeringsprogramma 2023 
Op 15 december is in het bestuurlijk Rijk-Regio overleg van de Regio Deal Oost-Groningen het 
uitvoeringsprogramma voor 2023 vastgesteld. Het programma is opgesteld door de zes Oost-Groninger 
gemeenten en de provincie, in samenwerking met het rijk en met organisaties uit de regio. Het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma biedt het kader voor de activiteiten die komend jaar vanuit de Regio Deal worden 
gefinancierd. U vindt het uitvoeringsprogramma als bijlage bij deze brief. 
 
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 besluit over de inzet van middelen, zolang deze blijft 
binnen de afgesproken verdeling over de vier pijlers. 
 
Looptijd met een jaar verlengd 
Vanwege de opstart van de Regio Deal tijdens de Corona-pandemie, hebben we met het Rijk afgesproken dat de 
looptijd van de Regio Deal met één jaar wordt verlengd, tot de zomer van 2025. Hiermee komen geen extra 
middelen vrij, we hebben een jaar langer de tijd om de rijksbijdrage te besteden aan het programma en 
daarmee onze doelstellingen te realiseren. 
 
Informatiebijeenkomsten 
In september organiseerde de Regio Deal een aantal informatiebijeenkomsten over de voortgang van het 
programma. Op 8 en 9 september was er een brede informatiebijeenkomst, de eerste dag gericht op 
bestuurders, de tweede dag voor een breed publiek. Op 22 september organiseerden wij online 
informatiebijeenkomsten, specifiek voor raadsleden. De gehouden presentatie is naderhand ook onder de 
gemeenteraden verspreid. 
 
Afsluitend 
In de bijlage bij deze brief vindt u het uitvoeringsprogramma 2023. We hopen dat wij u met deze brief en de 
bijlagen voldoende hebben geïnformeerd. In het voorjaar van 2023 stellen we jaarverslag en jaarrekening 2022 
op; deze wordt u dan ook toegestuurd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stuurgroep Regio Deal Oost-Groningen 
 
Cora-Yfke Sikkema, burgemeester gemeente Oldambt (voorzitter) 
Tjeerd van Dekken, gedeputeerde provincie Groningen (vice voorzitter) 
Erik Drenth, wethouder gemeente Midden-Groningen 
Ellen van Klaveren, wethouder gemeente Pekela 
Jur Mellies, wethouder gemeente Stadskanaal 
Ans Grimbergen, wethouder gemeente Veendam 
Harm-Jan Kuper, wethouder gemeente Westerwolde 
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