
Checklist raadsbijeenkomst RGA 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp egio roningen ssenR G A

Datum  oktober 4 2022
Tijd 20:30 uur
Locatie Gemeentehuis te Vries of via Teams. Link in aparte bijlage (achter de inlog) 

Voorzitter De heer G. Pieters 

penbaarO
eslotenB

De bijeenkomst is openbaar (en wordt live uitgezonden via de raadswebsite). De
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting.

erslag V Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel Een helder beeld krijgen van de toegevoegde waarde van Regio Groningen‐
Assen. Dit naar aanleiding van de jaarstukken van 2021 van de RGA, zoals 
behandeld in de raadsvergadering van 21 juni 2022.

Wettelijk kader Er is geen wettelijk kader voor dit onderwerp in de zin van wettelijk verplichte 
samenwerking. Er zijn wel afspraken vanuit het verleden. Regio Groningen‐
Assen is een samenwerking van de provincies Drenthe en Groningen en
de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden‐Groningen, 
Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Het is een vrijwillige samenwerking 
zonder verdere rechtsvorm. Het is dus geen gemeenschappelijke regeling of 
stichting. Het Regiobureau Groningen‐Assen coördineert, ondersteunt en 
begeleidt de netwerksamenwerking in het realiseren van de doelen uit de 
actualisatie Regiovisie.

De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de 
uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het 
huidige convenant loopt tot en met 2030. De RGA-samenwerking wordt volgens 
dit amendement iedere vier jaar geëvalueerd. De deelnemers kunnen naar 
aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot 
verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

In 2019 is de RGA-samenwerking voor het laatst geëvalueerd. Deze evaluatie 
heeft geleid tot de Toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio’. Deze 
toekomstagenda en het voorstel om de samenwerking en de financiële bijdrage 
van gemeente Tynaarlo te verlengen zijn besproken aan een raadstafel op 1 
september 2020 en een raadsvergadering op 6 oktober 2020. In de 
raadsvergadering is besloten in te stemmen met verlenging van de 
samenwerking en de voorgestelde koers in de toekomstagenda. Inmiddels is het
2 jaar later en in de raadsvergadering van 21 juni is afgesproken opnieuw een 
gesprek te hebben over de (meer)waarde van de RGA.

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

De informatie is bedoeld ter informatie van de raad, op verzoek van de VVD  en 
toegezegd door het college bij monde van wethouder Vellinga (raadsvergadering
21 juni 2022).

Vorm Een gesprek tussen de raadsleden, portefeuillehouder, beleidsambtenaren en
vertegenwoordiger van de RGA over de nut en noodzaak van de regionale 
samenwerking Regio Groningen‐Assen.

Rolverdeling ‐ De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/6-oktober/19:00/Toekomstagenda-RGA-T
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadstafel/2020/1-september/19:30/Raadstafel-Regio-Groningen-Assen
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadstafel/2020/1-september/19:30/Raadstafel-Regio-Groningen-Assen
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00


zijn en zitten aan tafel als woordvoerders van hun fractie.‐ De wethouder zit aan tafel voor de beantwoording van politieke vragen en zit 
hier namens het college.‐ De ambtenaren zitten aan tafel voor de beantwoording van technische vragen.‐ De vertegenwoordiger van de RGA zit aan tafel om inhoudelijke vragen te 
beantwoorden van raadsleden.

Informatie over
voorstel

De volgende achterliggende stukken zijn relevant voor deze raadsbijeenkomst:
- Convenant RGA 2014
- Toekomstagenda RGA ‘Kwaliteitssprong voor de regio’
- Raadsvoorstel RGA 6 oktober 2020
- Besluitenlijst raadsvergadering 6 oktober 2020
- Checklist raadstafel 1 september 2020
- Verslag raadstafel 1 september 2020

Vervolg Het vervolg op deze bijeenkomst is aan de raad. Er staat geen besluitvorming 
over de RGA gepland. 

Communicatie De bespreking is openbaar en wordt aangekondigd op de raadswebsite. 

https://raad.tynaarlo.nl/documenten/2020-01-09-Verslag-raadstafel-RGA-GEW-vastgesteld-raad-6okt20.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Checklist-raadstafel-RGA-1.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Besluitenlijsten-Raad/Besluitenlijst-raadsvergadering-6-oktober-2020.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Raadsvoorstel-Toekomstagenda-Kwaliteitssprong-voor-de-regio-3.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/1-Toekomstagenda-Kwaliteitssprong-voor-de-regio.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/2-Convenant-2004-regiovisie-Groningen-Assen-2030.pdf

