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Onderwerp: Raadsbrief 'informatie aanvraag Regio Deal RWLP Oost-Groningen' 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Via deze brief willen we u op de hoogte brengen van de aanvraag Regio Deal die de gezamenlijke 

colleges van Oost-Groningen hebben gedaan. We vertellen hoe deze aanvraag tot stand is gekomen, 

wat de achtergrond is van Regio Deals en hoe het eventuele vervolgproces eruit komt te zien. 

Natuurlijk gaan we ook in op de rol die u als raad in dit proces heeft. 

 

Wat is een Regio Deal? 

Het huidige kabinet heeft in totaal 950 miljoen beschikbaar gesteld (de zogeheten Regio Envelop) 

voor regio’s met een maatschappelijk probleem met een sociale, ecologische of economische 

invalshoek.  Deze regio’s kunnen met het Rijk een Regio Deal sluiten om deze problemen aan te 

pakken. Het ministerie van LNV coördineert deze Regio Envelop, in overleg met het ministerie van 

BZK en in samenwerking met andere departementen. 

 

De centrale gedachte achter de Regio Envelop in het regeerakkoord is dat wanneer Rijk, regionale 

overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken om 

regionale opgaven aan te pakken, dit de regio versterkt en daarmee dus Nederland. 

 

Naast een financiële bijdrage bieden Regio Deals de mogelijkheid om te kijken naar het wegnemen 

van belemmeringen in regelgeving en beleid, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen 

en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere 

investeringsmiddelen te verkrijgen) is mogelijk. 

 

De eerste 2 tranches van de Regio Deal zijn in 2017 en 2018 gesloten. In september is de derde 

tranche opengesteld; tot 1 december 2019 kunnen voorstellen worden ingediend. 



   

 Pagina: 2 van 5 

 Datum: 19 november 2019 

 Zaak: 2019-037720 

 

 

 

Waarom een Regio Deal Oost-Groningen? 

De regio staat, ondanks de mooie omgeving en ruimte, onderaan de landelijke ladder van de brede 

welvaart (zie figuur hieronder). De leefbaarheid staat, mede door de krimp, vergrijzing en 

ontgroening, onder druk. 

De problemen in het gebied versterken elkaar en resulteren in een vicieuze cirkel. Dat heeft zijn 

weerslag op het woon- en leefgeluk, de gezondheid en de ontwikkelkansen van de inwoners. 

 

De benoemde problematiek is niet van vandaag of gisteren. Het vormde de aanleiding voor een al 

jaren lopende samenwerking in het RWLP. In het RWLP zijn afspraken gemaakt over de 

woningmarkt en de aanpak van particuliere woningenvoorraad. Daardoor lopen wij nu nationaal 

gezien voorop in de aanpak van de woningmarkt. De samenwerking op wonen laat zien dat 

regionaal samenwerken loont. 

 

Met behulp van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling hebben we in de afgelopen jaren de 

regionale samenwerking op wonen tot uitvoer kunnen brengen. Er is geen zekerheid dat er met 

ingang van 1 januari 2021 een vervolg op de decentralisatie uitkering komt. Dit betekent ook dat de 

uitvoering van het programma wonen mogelijk gaat stoppen. Het sluiten van een Regio Deal geeft 

de mogelijkheid om niet alleen het programma op wonen te continueren, het biedt vooral ook de 

kans om ook op andere terreinen goedlopende programma’s te kunnen continueren en waar dit 

gewenst is over de regio uit te rollen. 

 

Kansrijke Regio Deal Oost-Groningen: Wonen, Leren, Werken, Leven 

De Regio Deal is dus ook een kans om de verbinding te leggen tussen de thema’s wonen, leren, 

werken en leven. Daarbij zetten we de kwaliteit van leven voorop; we gaan voor een prettige en 

gezonde leefomgeving die perspectief biedt aan ieder die er woont of graag wil wonen. 

 

Zowel het ministerie van BZK als de provincie Groningen hebben aangegeven dat een Regio Deal 

voor Oost-Groningen kansrijk kan zijn. De provincie ondersteunt onze Regio Deal zowel in woord als 

met financiën (zie financiën).  

 

Proces Regio Deal 

Het programmabureau RWLP heeft de afgelopen maanden, in opdracht van de stuurgroep RWLP, 

hard gewerkt aan opstellen van een aanvraag RWLP. Daarvoor hebben meerdere gesprekken 
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plaatsgevonden met overheden (ambtelijk), corporaties en diverse (maatschappelijke) organisaties. 

 

De aanvraag 

De regio heeft, conform het daarvoor geldende format, in eerste instantie een vrij beknopt voorstel 

van ongeveer zes A4 gemaakt. Op basis van dat voorstel beoordeelt het Rijk of er verder wordt 

gegaan met het sluiten van een daadwerkelijke Regio Deal. De verwachting is dat begin 2020 

duidelijk wordt of het Rijk met ons over wil gaan tot het uitwerken van de plannen. Het resultaat is 

dan het sluiten van de deal. De ervaringen van regio’s die al een deal hebben, leert dat dit hele 

proces ongeveer 6 maanden in beslag neemt. 

 

De inhoudelijke agenda 

Met dit voorstel wil de regio de genoemde negatieve spiraal doorbreken. Dat gaan wij doen door de 

kansen van de mensen in onze regio te vergroten, te investeren in hun gezondheid en de 

kwaliteiten van de omgeving optimaal te benutten en behouden. Dit doen wij vooral door inwoners 

van Oost-Groningen zelf de instrumenten te geven waarmee zij verder kunnen. 

 

Als regio willen we een mechaniek op gang brengen waardoor de mensen van Oost-Groningen een 

hoger opleidingsniveau bereiken, daardoor betere kansen op de arbeidsmarkt krijgen en hun 

gezondheid verbetert. De Regio Deal is de start van dat proces om in Oost-Groningen het leren, 

werken en de gezondheid van de inwoners op te waarderen en tegelijkertijd ook het wonen en de 

fysieke omgeving aan te pakken. 

 

Het doel is dat de regio Oost-Groningen met de uitvoering van de Regio Deal een stijgende lijn voor 

wat betreft de Brede Welvaarts Indicator laat zien. Door het mechaniek dat met de Regio Deal in 

gang wordt gebracht wordt die stijgende lijn ook in de jaren na de Regio Deal voortgezet. 

  

Leren:    

- Opleidingsniveau verbeteren 

- Participatie in onderwijs verhogen 

- Grensoverschrijdend leren stimuleren 

 

Werken:  

- Meer banen creëren 

- Aandeel beschut werken verkleinen 

- Meer inwoners aan het werk = gemiddeld inkomen verhogen 

- Schuldenproblematiek verkleinen 

 

Gezondheid:  

- Meer (gezonde) levensjaren 

- Zorgkosten omlaag brengen 

 

Woonomgeving:  

- (Particuliere) woningvoorraad verbeteren 

- Eigenaren stimuleren en ondersteunen bij energietransitie 

- Passend retailaanbod 

- Passend onderwijsaanbod in stand houden 
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Het sluiten van een Regio Deal met het Rijk geeft Oost-Groningen en ons de mogelijkheid om de 

verschillende verbindingen verder uit te bouwen en optimaliseren. Alle thema’s vragen regionale 

aandacht en samenwerking. Daarbij wordt de kwaliteit van leven voorop gezet; we gaan voor een 

prettige en gezonde leefomgeving die perspectief biedt aan iedereen die er woont of graag wil 

wonen. Ook voor de volgende generaties. 

 

Financiën 

In de aanvraag stellen we voor om een Regio Deal Oost-Groningen voor € 40 miljoen te sluiten. Dit 

houdt in: een bijdrage van € 20 miljoen vanuit het Rijk, € 10 miljoen cofinanciering door de 

provincie en € 10 miljoen cofinanciering vanuit de Regio. Zowel de provincie als de verschillende 

gemeenten hebben hun cofinanciering beschikbaar vanuit beschikbare budgetten. Voor Midden-

Groningen gaat het om een bedrag van € 320.000. 

 

Wanneer we daadwerkelijk tot een Regio Deal komen, zullen we nadere afspraken maken over het 

verdelen van de beschikbare middelen over de verschillende programma’s en projecten, waarbij 

een goede verdeling over de regio een van de uitgangspunten is. Met de Regio Deal hebben de 

gemeenten in de regio Oost-Groningen meer financiële armslag om de bestaande opgaven op te 

pakken. Iedere euro die door de regio wordt geïnvesteerd levert drie euro extra op. Er is dus meer 

geld om de opgaven voor leren, werken, wonen en gezondheid op te pakken. 

 

Cofinanciering gemeente Midden-Groningen 

Onze gemeente, Midden-Groningen, beschikt over een reserve Leefbaarheidsgelden Menterwolde.  

Deze reserve is oorspronkelijk voor € 129.500 gevormd bij de jaarrekening 2017 van de gemeente 

Menterwolde. De opbrengsten vanuit de decentralisatie uitkering Bevolkingsdaling (krimpgelden), 

die loopt tot en met 2020, worden aan deze reserve toegevoegd. De opbrengst over 2018 à € 89.500 

is bij de jaarrekening over 2018 toegevoegd aan deze reserve. De reserve is daarmee gegroeid naar 

€ 219.000. Wanneer de nog te ontvangen krimpgelden van 2019 en 2020 worden toegevoegd, neemt 

de reserve toe tot € 398.000. Hieruit kan de gevraagde bijdrage van € 320.000 worden gedekt. 

Voor de toevoeging van de krimpgelden 2019 en 2020 aan de reserve Leefbaarheidsgelden 

Menterwolde zullen wij u een voorstel voor een begrotingswijziging doen. Voor de krimpgelden 

2019 kan dit bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 plaatsvinden. Voor de 

krimpgelden 2020 kan de benodigde (budgettair neutrale) begrotingswijziging opgevoerd worden bij 

de Voorjaarsnota 2020. Toevoeging van deze krimpgelden aan de reserve is conform hetgeen is 

besloten in de programmabegroting 2019. Hierin is opgenomen dat via de reserve 

Leefbaarheidsgelden Menterwolde de krimpgelden voor de voormalige gemeente Menterwolde 

beschikbaar blijven.  

Brede regionale coalitie 

Naast de huidige samenwerkingspartners (corporaties en vastgoed houdende zorgpartijen) is er met 

een groot aantal andere partners uit de verschillende beleidsterreinen gesproken. Het gaat om een 

aantal bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, werk- leerbedrijven en zorgorganisaties. 
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Betrokkenheid raad 

Wanneer het Rijk een deal met de regio wil sluiten, wordt de aanvraag –zoals eerder in deze brief 

aangestipt- verder uitgewerkt. De gemeenteraden van alle betrokken gemeenten en Provinciale 

Staten moeten een definitief besluit nemen over de deal en daarvoor geld beschikbaar stellen. 

Deze brief is een eerste stap in het betrekken van uw raad en heeft als doel u te informeren over 

de deal en de kansen die de deal biedt voor de regio en onze gemeente. 

 

Afsluitend 

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zullen wij u van vervolgstappen 

op de hoogte houden en u daar bijtijds bij betrekken. Via de volgende link kunt u meer achtergrond 

informatie vinden over Regio Deals: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regio-deals. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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