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Jaarrekening 2020
Conceptbegroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen 2021
Uitvoeringsprogramma 2021

Onderwerp
Jaarstukken Regio Groningen Assen 2021

Gevraagd besluit

 Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de Regio Groningen-Assen en geen 
zienswijzen in te dienen.

 De RGA van het besluit van de raad in kennis te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken 2020-2021 en wordt in de gelegenheid gesteld 
haar zienswijze kenbaar te maken.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In het convenant Regio Groningen-Assen 2020 is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en 
jaarrekening opstelt. De jaarstukken 2020 zijn op 12 maart 2021 in de Stuurgroep besproken en vastgesteld. Na 
vaststelling in de stuurgroep worden de jaarstukken via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht.
Staande afspraak, gebaseerd op het convenant, is dat de jaarstukken ter behandeling aan de colleges worden 
aangeboden en ter informatie aan de raad worden gezonden. Op deze wijze zijn de stukken ook nu aan de 
raden en colleges gestuurd.

De Jaarstukken worden alleen digitaal aangeboden. Om dit te ondersteunen is op de website van Regio 
Groningen-Assen een speciale pagina ingericht: www.regiogroningenassen.nl/iaarstukken2021. 
In woord en beeld worden de resultaten van het afgelopen jaar uitgelicht en vooruitgekeken. Op deze 
webpagina is een link opgenomen naar de documenten van de Jaarstukken 2021.

Het college en uw raad worden in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te dienen op de 
jaarstukken 2019 Regio Groningen-Assen. Eventuele zienswijzen over deze stukken kunnen tot 1 juni 2021 
kenbaar gemaakt worden aan de Stuurgroep Regio Groningen-Assen. De Stuurgroep betrekt deze bij haar 
oordeel. Definitieve vaststelling van de stukken staat door de Stuurgroep geagendeerd voor de vergadering van 
25 juni 2021.

Wat ging er aan vooraf

http://www.regiogroningenassen.nl/iaarstukken2021


Financieel kader 2022 
Het Financieel kader is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting van 2021 
tot en met 2025. Deze opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare 
middelen zullen worden ingezet. 

Ontwikkeling in financieel kader 
De Stuurgroep volgt de financiële ontwikkelingen van het Regiofonds met het Financieel Kader. Dit 
kader vindt zijn basis in het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen. Hierin worden 
alle wijziging voor het begrotingsjaar en de jaren daarna verwerkt. Tot twee jaar geleden was het 
doel om inzicht te krijgen in het verloop van het tekort in de meerjarenbegroting, tot 2 jaar geleden 
was er namelijk sprake van tekorten. In de huidige fase is er juist sprake van een overschot. Voor 
de nog niet beschikte middelen geldt dat deze zijn geoormerkt voor de posten uit de 
Toekomstagenda. De daadwerkelijke uitgave van deze middelen wordt middels de reguliere 
begrotingscyslus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA. 

Conceptbegroting 2022 
In de Stuurgroep vergadering van 23 oktober 2020 is de Toekomstagenda 2020-2025 van de RGA 
vastgesteld. De komende vijf jaar wordt de samenwerking voortgezet op de bestaande thema’s 
Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Voorliggende begroting is gebaseerd op deze 
Toekomstagenda. Concreet wordt ingezet op: 

- Economie (focus op de werklocatieprogrammering en het economisch netwerk): Breder 
monitoren, partners faciliteren bij modernisering bedrijventerreinen, meer netwerken 
creëren binnen sectoren en netwerkbijeenkomsten organiseren. 

- Wonen (focus op de woningbouwprogrammering en herstructurering): Er wordt 
woningmarktanalyse uitgevoerd, organiseren van netwerkbijeenkomsten, verkennen 
kansen voor herstructurering en voeren andere onderzoeken uit die voort kunnen vloeien 
uit deze activiteiten. Ook wordt een vervolg gegeven aan de Verstedelijkingsstrategie. 

- Mobiliteit (focus op OV, P+R, fiets, smart mobility, gedrag en logistiek): Er wordt ingezet op 
verslimmen en verduurzamen van mobiliteit, versterking van het fietsnetwerk, het verder 
ontwikkelen van P+R's tot zogenaamde multimodale mobi-hubs en gedragsbeïnvloeding in 
mobiliteit. 

- Ruimtelijke kwaliteit (focus op integrale gebiedsontwikkeling): Continueren nieuwe regeling 
voor regionale projecten, Groeningen en wordt ingezet zetten in op het binnen bereik 
brengen van subsidies voor cofinanciering voor ruimtelijke kwaliteit. 

Naast deze thema's zijn in de begroting nog de volgende onderdelen opgenomen: 
Monitoren en verkennen (Regiomonitor en aanvullende onderzoeken). 
-Overige instrumenten (opzet nieuwe Regiovisie 2025-2050 en de actualisatie). 

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2021 
De stuurgroep stelt jaarlijks de uitvoeringsprogramma's voor het opvolgend jaar vast. Het 
meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2021, welke in de Stuurgroep van 12 december 2020 is 
vastgesteld, had als peildatum 1 november 2019. Deze konden de deelnemers als input hanteren 
bij opstellen van hun eigen (project)begrotingen. In de Stuurgroep is afgesproken om met de 
behandeling van de Jaarstukken 2021 een actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis 
van de jaarrekening 2020 [eindstand 31 december 2020]. Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting 
tussen de jaarrekening 2020, uitvoeringsprogramma 2021 en concept begroting 2022.

De jaarstukken 2021 geven geen aanleiding voor een reactie richting de Regio Groningen-Assen.

Hoe informeren we de inwoners?
Dit raadsvoorstel is openbaar en uw besluit komt op de besluitenlijst en wordt toezonden aan de 
Regio Groningen-Assen.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het besluit wordt daags na vaststelling gestuurd naar de stuurgroep van de regio Groningen.



Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De financiële bijdrage van de gemeente Tynaarlo aan de RGA is opgenomen in de begroting 2021.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i.



Raadsbesluit nr. 8

Betreft: 

Raadsvoorstel Jaarstukken Regio Groningen Assen 2021

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging 

Gelet op artikel 

B E S L U I T:

De raad besluit:
 Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te 

dienen.
 De RGA van het besluit van de raad in kennis te stellen.

Vries, 25 mei 2021

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier


