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Onderwerp : Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen 

 

Geacht College, 

 

Op 3 maart 2017 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken 2017 vastgesteld. Namens de 

Stuurgroep vraag ik u deze stukken bij uw raad dan wel Staten onder de aandacht te brengen. Reacties van uw 

College kunnen vóór 15 juni 2017 bij het regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betrekt deze bij haar 

oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering op 13 juli 2017. 

 

De Jaarstukken 2017 bestaan uit:  

1. Uitleg bij de Jaarstukken 2017;  

2. Jaarrekening 2016; 

3. Concept begroting 2018, inclusief begrotingswijzigingen 2017; 

4. Uitvoeringsprogramma 2017. 

 

Vanaf dit jaar worden de Jaarstukken alleen digitaal aangeboden. Om dit te ondersteunen is op de website van 

Regio Groningen-Assen een speciale pagina ingericht [ www.regiogroningenassen.nl/jaarstukken2017 ]. Hier 

wordt in woord, beeld en film de resultaten van het afgelopen jaar uitgelicht en vooruitgekeken. Onderaan deze 

webpagina is een link opgenomen naar de vier documenten van de Jaarstukken 2017.  

 

Het vrijwillig samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen bestaat 20 jaar! In 2017 willen we daarom alle 

raden en Staten bezoeken om te reflecteren op de resultaten en vooruit te kijken naar toekomstige opgaven. Een 

mooi moment om in gesprek te gaan is de bespreking van de Jaarstukken. Het Regiobureau neemt hiervoor deze 

maand contact met u en uw griffie op.  

 

De raads- en Statengriffiers ontvangen een afschrift van deze brief.   

  

Met vriendelijke groet, 

 
Mevrouw F. Gräper – van Koolwijk 

voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen 

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten 

van de provincies Drenthe en Groningen, en aan 

de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten Assen, 

Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand- 

Sappemeer, Leek, Noordenveld, 

Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en 

Zuidhorn 


