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Onderwerp
Jaarstukken 2019 Regio Groningen - Assen.
Gevraagd besluit
Instemmen met de jaarstukken 2019 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 12 maart 2019 heeft de Stuurgroep RGA de jaarstukken
2019 vastgesteld. Ons is gevraagd de stukken onder aandacht van uw raad te brengen met de
mogelijkheid om eventuele reacties over de conceptbegroting 2020 vóór 15 mei 2019 bij het
regiobureau kenbaar te maken.
Inhoudelijk.
Bij de behandeling van de jaarstukken 2017 en 2018 hebt u het projectbureau gevraagd 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 aan de verschillende speerpunten wordt besteed.
Met de jaarstukken 2019 is uw verzoek door de stuurgroep gehonoreerd. Het document “RGA in cijfers” geeft
een helder in het behaalde financiële resultaat en wat er in het werkgebied van de Regio is gerealiseerd op de
onderdelen “wonen”, “economie” en “mobiliteit”.
Ook is een projectenboek Regio Groningen-Assen gemaakt met daarin opgenomen de projecten en
bedragen per gemeente. De projecten van de gemeente Tynaarlo zijn vermeld op de pagina’s 28 en 30.
Tenslotte bevelen wij het projectenboek “Regionale en innovatieve projecten” in uw warme belangstelling aan.

Wij vragen uw aandacht voor het congres “De kracht van regionale samenwerking het feit dat op 23 mei 2019
van 13.00 – 17.00 uur in De Nieuwe Kolk te Assen door RGA wordt georganiseerd voor bestuurders, raads- en
statenleden. Daarbij wil RGA graag met bestuurders in gesprek over projecten die in regioverband zijn
uitgevoerd en hoe de samenwerking verloopt. Ook de actualisatie van het RGA-beleid komt daarbij aan de orde
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De gemeente Tynaarlo draagt jaarlijks € 300.003,- bij aan de Regio Groningen - Assen. De bijdrage
voor 2019 is al uitbetaald.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 16
Betreft: Jaarstukken 2019 Regio Groningen - Assen.
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019;
Gelet op het bepaalde in het Convenant Regio Groningen – Assen;

B E S L U I T:
In te stemmen met de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen - Assen.

Vries, 21 mei 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

