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Bijlage(n): - Raadsbesluit (bijgevoegd); 
- Brief Stuurgroep RGA d.d. 7 maart 2018 (bijgevoegd); 
- Uitleg bij de Jaarstukken 2018 (bijgevoegd); 
- Jaarrekening 2017 (bijgevoegd); 
- Concept begroting 2019 (bijgevoegd); 
- Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 
2018 (bijgevoegd); 
- Toelichting op het Regionaal woondocument (bijgevoegd); 
- Regionaal woondocument Regio Groningen-Assen (bijgevoegd). 
 

 
Onderwerp 
Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen. 
 

Gevraagd besluit 
1. Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen  
2. Eventuele zienswijzen ter kennis brengen van de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen. 
 
Inleiding. 
In het Convenant Regio Groningen-Assen (hierna te noemen: RGA) is vastgelegd dat de 
Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de 
raden en staten worden gebracht. Op 5 maart 2018 heeft de Stuurgroep RGA de jaarstukken 2018 
vastgesteld. Ons is gevraagd de stukken onder aandacht van uw raad te brengen met de 
mogelijkheid om eventuele reacties over de conceptbegroting 2019 vóór 14 mei 2018 bij het 
regiobureau kenbaar te maken. 
 
I. Jaarrekening 2017. 
De jaarrekening is op 5 maart 2018 door de Stuurgroep vastgesteld. 
De exploitatie laat over bijna de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding zien van de 
begrote kosten. De onderschrijdingen worden veroorzaakt doordat de deelnemers de 
projectbijdragen niet tijdig declareren bij het Regiofonds. Die verplichtingen schuiven automatisch 
door naar de volgende jaren. 
Per 31 december 2017 bedroeg het saldo van het Regiofonds circa € 11,6 miljoen. Dat is een 
stijging van ruim € 0,3 miljoen euro ten opzichte van 2016. Dit is vooral veroorzaakt doordat 
projecten met minder kosten werden afgerekend dan begroot. 
De jaarrekening is van een positieve accountantsverklaring voorzien en is het uitgangspunt voor de 
gewijzigde begroting 2018 en de conceptbegroting voor 2019. 
 
 
II. Begrotingswijziging(en) 2018. 
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De begrotingswijzigingen 2018 zijn expliciet in de begroting 2019 benoemd. De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn: 
 
- CPO- plankostenfonds. 
Sinds 2013 bestond het CPO-plankostenfonds, dat in september 2016 is uitgebreid met een CPO-
subsidie. Het doel van het fonds was om initiatieven van bouwgroepen te ondersteunen. Omdat er 
van beide regelingen geen gebruik is gemaakt, hebben de Rabobank en de RGA samen besloten 
om het fonds per 31 december 2017 op te heffen. 
 
- Woningbehoefteonderzoek. 
In 2015 is het Woningbehoefteonderzoek voor de RGA uitgevoerd. Er is besloten om zo’n 
onderzoek om de vier jaar uit te voeren. Zowel het Woningbehoefteonderzoek als de Regionale 
Woningmarktanalyse 2017-20130 zijn belangrijke ingrediënten voor het nieuwe 
Woningbehoefteonderzoek. In de tweede helft van 2018 wordt dit project gestart en vóór de zomer 
van 2019 opgeleverd. Het budget is naar verwachtingen € 25.000,- per jaar. 
 
- Actualisatie Regiovisie. 
De regionale samenwerking bestaat sinds 1996. De hoofddoelen zijn vanaf die tijd onveranderd 
en gelijkwaardig gericht op het benutten en uitbouwen van economische kansen en het versterken 
en behouden van gebiedskwaliteit. In 2018 en 2019 gaan wij de huidige wijze van samenwerken 
evalueren en op basis hiervan de visie actualiseren. Aanleiding hiervoor vormen de herindelingen 
in de provincie Groningen, de looptijd van de visie tot 2030 met financiële middelen tot 2023 en de 
gemaakte afspraken in het Convenant 2014. De actualisatie vormt een goed moment om met de 
deelnemers te kijken naar de toekomstige opgaven.  
Voor de evaluatie in 2018 wordt een budget van € 40.000,- gereserveerd. 
 
- Programma bereikbaarheid.  
Binnen dit programma is budget gereserveerd voor o.a. de netwerkanalyse, een onderzoek 
“systeemvergelijking openbaar vervoer/fiets versus de auto”, het plan van aanpak “slimme en 
duurzame mobiliteit en een bijdrage aan het plan van aanpak “Goederenvervoer”. Voor 2018 is 
circa € 300.000,- budget van het Rijk beschikbaar voor een aantal maatregelen op de corridor 
Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. RGA fungeert als “doorgeefluik”.  
De financiering van het plan van aanpak “Onderwijs” geschiedt door het Rijk, via “Groningen 
Bereikbaar”.  
Deze middelen worden toegevoegd aan de begroting 2018 en het uitvoeringsprogramma 2018. 
 
III. Conceptbegroting 2019. 
 
De jaarstukken 2017 zijn door uw raad behandeld op 6 en 20 juni 2017. Naar aanleiding daarvan 
hebt u een zienswijze ingediend met de vraag om duidelijk aan te geven hoe de 3 speerpunten, 5 
uitvoeringsinstrumenten en 6 programma’s met elkaar in verband zijn te brengen en aan te geven 
hoeveel budget nu aan de verschillende speerpunten wordt besteed. Bij brief van 8 augustus 2017 
heeft het Regiobureau uw vragen beantwoord met de mededeling dat de bereidheid bestaat tot het 
geven van een mondelinge uitleg aan uw raad. Bij de jaarstukken 2018 is dit als volgt verduidelijkt. 
 

De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van 
economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De inhoud is leidend 
voor onze toekomstige regionale samenwerking. De hoofddoelstelling realiseren wij door gerichte 
samenhangende interventies en injecties. De regio werkt vanuit deze hoofddoelstelling aan de 
volgende drie speerpunten. 

 
- Economisch    Kerngebied:  
Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-
Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor 
ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het 
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ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio's en actief profileren als aantrekkelijk 
stedelijk netwerk. 
 

- Interne   Samenhang/Bereikbaarheid:  

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse 
verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een 
toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt 
ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te 
maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne 
technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS). 

 
- Kwaliteit Stad en Land:  
Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. 
De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan 
stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een 
regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen. Daarnaast 
wordt vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten doelgerichte interventies 
geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar 
afgestemd. 
 

De speerpunten zijn zo omschreven dat zij ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, 
veranderende omstandigheden en bijsturen in de toekomst. De speerpunten omvatten daarmee ook 
acties die de regio niet zelf oppakt maar dat van anderen (deelnemers en/of stakeholders) 
verwacht: ‘’RGA agendeert”. Afhankelijk van het onderwerp kan RGA hierbij een coördinerende of 
stimulerende rol spelen. 
 

Omdat de regio tegelijkertijd focust op het behalen van resultaten zijn er uitvoeringsinstrumenten 
vastgesteld, als hulpmiddel om de doelen te bereiken en om aan te geven wat de regio zelf oppakt: 
“RGA doet”. Op dit moment wordt gewerkt met de volgende uitvoeringsinstrumenten:  
 
A. Economisch Platform; 
B. Programma Bereikbaarheid;  
C. Regionale en Innovatieve Projecten;  
D. Monitoring; 
E. Overige Instrumenten.  
 
Aandachtspunt is de komende actualisatie van de Regiovisie. Deze kan leiden tot aanpassing van 
de inhoudelijke focus van de uitvoeringsinstrumenten. 
 
De uitvoeringsinstrumenten kunnen meerdere speerpunten dienen, zoals schematisch is 
aangegeven in onderstaande matrix. Neem bijvoorbeeld het programma Bereikbaarheid. Daarbij 
gaat het onder andere om investeringen in spoor, fiets en Beter Benutten, met als doel de 
economische structuurversterking van de RGA. Een ander voorbeeld is monitoring. Dit wordt 
gedaan in de vorm van bedrijventerreinenmonitor, netwerkanalyse bereikbaarheid en 
woningmarktanalyse. 
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De bijdrage van de gemeente Tynaarlo de Regio voor 2018 bedraagt € 300.003. Dit bedrag is 
structureel opgenomen binnen de begroting.  
 
- Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten Uitvoeringsprogramma 2018. 
Er is sprake van een actueel uitvoeringsprogramma op basis van de jaarrekening 2017 (eindstand 
31 december 2017). Jaarrekening 2017, uitvoeringsprogramma 2018 en conceptbegroting 2019 
sluiten naadloos op elkaar aan.  
Onderstaand de samenvatting van het Uitvoeringsprogramma 2018. Het verwachte totale 
investeringsvolume bedraagt ruim € 14 miljoen. 
 

 Uitvoeringsprogramma 2018 

Regiopark €   1.557.000 

Regionale en Innovatieve Projecten €      829.948 

Substantiële Projecten €   1.369.784 

Beter Benutten 1 €   1.698.836 

Vervolg Beter Benutten €   2.755.314 

Bereikbaarheid (excl. Beter Benutten) €   6.207.923 

Totaal € 14.418.805 

 
- Financieel kader 2019-2020. 
Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2019-
2020. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen 
worden ingezet. Naast het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel 
kader ook in zicht te geven in de mate waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed. 
Met 'besteed' wordt hier bedoeld: 

-  de gehonoreerde bijdragen aan projecten. 

-  de in 2018 verleende en verwachte bijdragen aan projecten. 

-  de in de begroting 2019 begrote uitgaven. 
 

- Stand van zaken tekort 31 december 2017 
In 2017 is het tekort verder teruggelopen tot € 270.000,-. Als gevolg van financiële meevallers en 
projectafrekeningen bestaat de verwachting dat het tekort in juni 2018 geheel is weggewerkt. 
Mocht dat om een of andere reden toch niet lukken dan kan de Stuurgroep besluiten om de nog 
beschikbare vrije ruimte te gebruiken daarvoor te gebruiken. Die zit voornamelijk binnen het 
programma “Regionale Innovatieve Projecten”. 
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IV. Regionaal Woondocument. 
In aanvulling op de jaarstukken treft u ook ter informatie aan het Regionaal Woondocument dat in 
de Stuurgroep van 5 maart 2018 is vastgesteld. Dit woondocument bevat geen nieuwe afspraken 
of wijzigingen van bestaande afspraken, maar biedt een totaaloverzicht van de afspraken in de 
regio over wonen.  
Binnen de RGA wordt al 20 jaar intensief samengewerkt aan de ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van de regio. Vanaf het ontstaan van de RGA is het “woningbouwdossier” als een 
regionale – en dus gezamenlijke opgaaf opgepakt. 
In 2012 zijn er binnen de RGA afspraken gemaakt in een regionaal instemmingsmodel voor de 
woningbouw- en bedrijventerreinenopgave. Voor wonen en bedrijventerreinen worden 
planningslijsten opgesteld. Voor volumeafwijkingen naar boven (nieuwe woningbouwplannen) is 
regionale instemming nodig. Ook worden de stappen beschreven die vooraf regionale instemming 
behoeven. 
In 2015 is besloten om onderzoek te doen naar actuele trends en ontwikkelingen en zijn nieuwe 
woningbouwprognoses opgesteld middels een woningbehoefteonderzoek.  
Uit de Regionale woningmarktanalyse Regio Groningen Assen 2017-2030 blijkt dat de opgaaf 
op de woningmarkt anders is dan in 2012. In 2012 moest drastisch in het aantal 
nieuwbouwwoningen worden gesnoeid, terwijl uit de recente analyse blijkt dat er een grotere 
behoefte is aan woningen binnen bepaalde milieus. 
Om de ontwikkelingen in de woningmarkt te volgen wordt halfjaarlijks de woningbouw- en 
woningmarktmonitor uitgevoerd.  
Dit document kan voor kennisgeving worden aangenomen. 
 
 
V. Conclusie. 

De documenten hebben onze instemming. Wij stellen u dan ook voor om tot behandeling van 
de jaarstukken 2018 over te gaan en uw eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de 
Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen. 

 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

Mr. J. Th. Van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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Raadsbesluit nr. 12 
 
Betreft: Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen. 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2017; 
 
Gelet op het bepaalde in het Convenant Regio Groningen-Assen;  
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Over te gaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen; 
2. eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar te maken aan de Stuurgroep 

van de Regio Groningen-Assen. 
 
 
 

  Vries, 8 mei 2018. 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

Drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

mr. B. Slofstra, 
 
 
 

Plv.griffier 


