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Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de jaarstukken 2019 op 
8 maart jl. heeft vastgesteld. Het gaat om de Jaarrekening 2018, het Meerjarenbeeld en 
uitvoeringsprogramma 2019, de conceptbegroting 2020, de RGA in cijfers, het projectenboek 
Regionale & Innovatieve projecten en het projectenboek Regio Groningen-Assen.

Op 14 maart 2019 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de jaarstukken 2019 aangeboden 
aan de dagelijkse besturen van de deelnemende partijen, zij hebben hierbij de mogelijkheid 
gekregen om een zienswijze in te dienen. Gedeputeerde Staten hebben geen gebruik gemaakt van 
deze bevoegdheid. Ook heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen verzocht om de jaarstukken 
ter kennisname naar raden en Staten te brengen, deze brief voorziet hierin.

Eerdere behandeling in PS
De jaarstukken worden jaarlijks, conform artikel 13 van het Convenant Regio Groningen-Assen, 
ter kennis van Provinciale Staten gebracht.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
U ontvangt deze brief ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd. Het college van 
Gedeputeerde Staten is als deelnemer bevoegd een zienswijze af te geven bij de jaarstukken. Ten 
aanzien van de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen-Assen maken Gedeputeerde Staten 
geen gebruik van deze bevoegdheid.

Nadere toelichting

Algemene ontwikkelingen
Het regiebureau heeft in 2018 gewerkt aan lopende projecten, waaronder mobiliteitsprojecten als 
P+R voorzieningen en doorfietsroutes. Ook is de tweejaarlijkse woningbouwmonitor verschenen. 
De aanvragen voor Regionale & Innovatieve projecten zijn in 2018 wat gestagneerd, dit 
programma wordt daarom in 2019 geëvalueerd. Door gemeentelijke herindelingen in de provincie 
Groningen is de samenstelling van de regio veranderd. Verder is in 2018 gewerkt aan de 
vierjaarlijkse evaluatie van de regio. Hieruit is gebleken dat de samenwerking door de Regio 
Groningen-Assen nog steeds van grote toegevoegde waarde wordt geacht. De meerwaarde wordt 
vooral gezien in:
- het belang van afstemming van onderwerpen die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen;
- de netwerkfunctie;
- de mogelijkheid om extra financiële middelen te werven.

Op basis van de evaluatie wordt in 2019 verder gewerkt aan de actualisatie van de regiovisie.



Begroting
De kosten die met dit besluit aan de orde zijn bedragen € 1.848.308 zijnde de bijdrage van de 
provincie Groningen. Dit onderwerp valt onder de productgroep Gebiedsgericht werken van de 
begroting 2019.

Jaarrekening 2018
In de jaarrekening 2018 presenteert de Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van 
het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2018. De exploitatie 
laat bijna over de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding van de begrote kosten zien. De 
onderschrijdingen worden onder andere veroorzaakt door:
- Deelnemers/subsidieontvangers de projectbijdrage niet of niet tijdig declareren bij het regiofonds. 
Deze verplichtingen schuiven na beoordeling automatisch door naar de volgende jaren.
- Het programma Regionale en Innovatieve Projecten loopt door maar het aantal loopt terug. In 
2019 zullen wij dit programma dan ook evalueren.

Per 31-12-2018 sluit het saldo regiofonds op circa € 9,2 miljoen. De Jaarrekening 2018 is het 
uitgangspunt voor de conceptbegroting 2020.

Conceptbegroting 2020
Conform het convenant Regio Groningen-Assen 2014 wordt de conceptbegroting via de colleges 
ter kennis van raden en Staten gebracht waarbij de gelegenheid wordt geboden zienswijzen in te 
dienen. De drie speerpunten van de RGA, economisch kerngebied, interne 
samenhang/bereikbaarheid en kwaliteit stad & land komen terug in de conceptbegroting. Ook is 
een gewijzigde begroting 2019 toegevoegd, waarin vooral een aantal projecten uit het programma 
bereikbaarheid doorschuiven van 2018 naar 2019. Verder worden extra kosten geraamd voor het 
woningbehoefteonderzoek en de actualisatie. In de conceptbegroting 2020 wordt verwoord hoe 
gewerkt gaat worden aan de volgende uitvoeringsinstrumenten;
A. Economisch Platform.
B. Programma Bereikbaarheid.
C. Regionale en Innovatieve Projecten.
D. Monitoring.
E. Overige instrumenten.

Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2019
Het meerjarenbeeld laat de financiële weergave zien van de verschillende uitvoeringsprogramma's 
waar de afgelopen jaren aan gewerkt is.

RGA in cijfers, Projectenboek Regionale & Innovatieve projecten en projectenboek RGA 
De projectenboeken RGA en Regionale & Innovatieve projecten geven beiden een overzicht weer 
van projecten waar de RGA een (financiële) bijdrage aan levert. De RGA in cijfers bevat een 
overzicht van trends en ontwikkelingen in de regio,
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