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Raadsvergadering d.d. 16 februari 2010 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 januari 2010 
 
Onderwerp:                      Evaluatie Regiovisie Groningen- Assen   
 
Portefeuillehouder:           Dhr. H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: Dhr. F.J. Slieker 
Doorkiesnummer:     0592 - 266890  
E-mail adres:                  f. j. Slieker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: 
1.  Instemmen met de uitkomsten van de evaluatie – inclusief het samen met stakeholders  
     Opgestelde regionale actieprogramma – als basis voor toekomstige regionale samenwerking. 
2.  Instemmen met het werken met programmaopdrachten als basis voor de uitvoering van de 
     regionale programma's, met actieve inbreng van raden en Staten in de bijgevoegde concrete 
     programmaopdrachten. 
3.  Instemmen met:  
     a. Het in regioverband vasthouden aan geschetste schragende en schakelrollen van de 
         betrokken kernen en eigenstandige rollen van de kernen Haren, Tynaarlo en Slochteren; 
     b. Het opnemen van een bedrag van € 6 miljoen in het MIP 2010-2020 voor twee substantiële 
         schragende projecten; 
     c. Het opnemen van een bedrag van € 5 miljoen in het MIP 2010-2020 voor één substantieel 
         project per gemeentelijke opgave (schakelkernen Zuidhorn, Bedum, Winsum, Ten Boer, 
         gemeenten Haren, Slochteren, Tynaarlo). 
4.  Instemmen met de door de stuurgroep gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van 
     een nieuw Meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2010-2020. 
 
Bijlagen:    
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-    Introductienota besluitvorming evaluatieresultaten en meerjareninvesteringsprogramma  
     2010-2020 van de Regio Groningen- Assen, de bijbehorende aanbiedingsbrief van 17  
     december 2009, de voorlopige begroting 2010 en het concept projectenoverzicht 2010–2020 
     (bijgevoegd) 
 
 
TOELICHTING 
 
 
Inleiding 
 
In 2009  is de regionale samenwerking door de stuurgroep Regio Groningen- Assen geëvalueerd. Naar 
aanleiding hiervan heeft de stuurgroep mede na overleg met stakeholders en raads- en Statenleden 
voorstellen/beslispunten gepresenteerd. 
Deze zijn vervolgens in het najaar van 2009 informatief besproken in raden en Staten. In onze gemeente 
was dat op 1 september 2009. 
In de diverse bijeenkomsten met raden en Staten over de evaluatie is aandacht gevraagd voor de relatie 
met thema's als recessie en krimp. Beide thema’s vragen volgens de stuurgroep om een 
samenhangende aanpak.  
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Begin dit jaar heeft de stuurgroep een portefeuillehouderoverleg woningbouw en verstedelijking 
opgericht. Belangrijkste aanleiding hiervoor vormt de verandering in de woningmarkt als gevolg van de 
economische recessie. Regionale afstemming van de woningbouw - zowel kwantitatief als kwalitatief -  
draagt volgens de stuurgroep bij aan het zo goed mogelijk functioneren van de regionale woningmarkt. 
Uitgangspunt van de stuurgroep is het vasthouden van en het sturen op kwaliteit van de regionale 
woningmarkt. In 2010 zal dit leiden tot een geactualiseerde regionale woonvisie. 
 
De stuurgroep heeft voorts in september jl. besloten om de gevolgen in kaart te brengen van de recessie 
voor de uitvoering van de regionale programma’s. Doel is de regionale samenwerking te benutten om de 
uitvoering van de regioprogramma’s op gang te houden en zo mogelijk te versnellen. Voorkomen moet 
worden dat investeringsmiddelen ongebruikt blijven, omdat de deelnemers vanwege bezuinigingen eigen 
cofinanciering niet rond kunnen krijgen. Het adviesbureau BMC is momenteel bezig een en ander te 
analyseren. Begin 2010 worden de resultaten van deze analyse verwacht.  
 
Wij zijn met de stuurgroep van oordeel dat met een positief besluit opnieuw een stevige basis voor 
regionale samenwerking wordt gelegd voor de komende periode.  
De positie voor de gemeente Tynaarlo is binnen de regio enigszins verbeterd doordat er voor de niet-
stedelijke gemeenten een afzonderlijk budget wordt gevormd waarmee voor wat grotere projecten een 
grotere bijdrage mogelijk is dan uit  het tot nu bestaande fonds ‘kleine projecten’. 
 
 
Financiële consequenties 
 
De structurele bijdrage aan de regio Groningen- Assen,( € 428.576,-) vanuit de gemeente Tynaarlo, blijft 
op het zelfde niveau.  
 
 
Gevraagd besluit: 
1.  Instemmen met de uitkomsten van de evaluatie – inclusief het samen met stakeholders  
     Opgestelde regionale actieprogramma – als basis voor toekomstige regionale samenwerking. 
2.  Instemmen met het werken met programmaopdrachten als basis voor de uitvoering van de 
     regionale programma's, met actieve inbreng van raden en Staten in de bijgevoegde concrete 
     programmaopdrachten. 
3.  Instemmen met:  
     a. Het in regioverband vasthouden aan geschetste schragende en schakelrollen van de 
         betrokken kernen en eigenstandige rollen van de kernen Haren, Tynaarlo en Slochteren; 
     b. Het opnemen van een bedrag van € 6 miljoen in het MIP 2010-2020 voor twee substantiële 
         schragende projecten; 
     c. Het opnemen van een bedrag van € 5 miljoen in het MIP 2010-2020 voor één substantieel 
         project per gemeentelijke opgave (schakelkernen Zuidhorn, Bedum, Winsum, Ten Boer, 
         gemeenten Haren, Slochteren, Tynaarlo). 
4.  Instemmen met de door de stuurgroep gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van 
     een nieuw Meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2010-2020. 
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Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


