Checklist voorbereiding raadstafels
Aan de hand van deze checklist worden raadstafels voorbereid in het presidium. De checklist dient
tevens ter voorbereiding van de deelnemers aan de raadstafel.
1. Onderwerp
Toekomstvisie Regio Groningen‐Assen
2. Datum en tijd
Dinsdag 1 september, 19.30 uur.
3. Locatie
Hal, gemeentehuis Vries.
4. Doel
Een helder beeld krijgen van de toegevoegde waarde van de regio Groningen‐Assen. Dit naar
aanleiding van de toekomstvisie 2020‐2025 van de RGA.
5. 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.
6. Aanwezigen
Twee raads‐ of steunfractieleden per fractie, verantwoordelijk wethouder, de betrokken
beleidsambtenaren, de burgemeester (voorzitter), de griffie en een vertegenwoordiger van
de RGA.
7. Rolverdeling
‐ De burgemeester leidt het gesprek als voorzitter en bewaakt bijvoorbeeld dat
ambtenaren geen politieke vragen krijgen.
‐ De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden 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.
‐ De griffie houdt werkafspraken bij en schrijft na afloop een kort verslag.
8. Informatie over voorstel
De 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 is in 2015
vastgesteld en loopt tot en met 2030.

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.
Omdat de gemeente op dit moment staat voor een verlenging is nu het moment om te kijken
wat de wensen van de raad zijn inzake de vrijwillige samenwerking.
Collegebesluit toekomstvisie RGA 2020‐2025 op 14 april 2020:
Besluit
In te stemmen met de actualisatie Kwaliteitssprong voor de regio en de raad voor te stellen:
1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen‐ Assen vast te
stellen waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de
regionale samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde
thema's.
2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan
de Regio Groningen‐Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale
afweging Perspectievennota.
3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2023.
De volgende stukken worden bijgevoegd:
‐ Toekomstagenda RGA 2020‐2025
‐ Convenant 2004
‐ Convenant 2015
‐ Projectenboek 2019
9. Vervolg
Besluitvorming raad 8 september: Toekomstagenda en de verlenging van de bijdrage.
10. Communicatie
Via raadswebsite

