Groningen, 30 maart 2015
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Onderwerp
: Jaarstukken 2015 Regio Groningen-Assen
Geacht College,
Bijgaand treft u de Jaarstukken 2015, inclusief het geactualiseerde Convenant 2014, van de Regio GroningenAssen aan. In het Convenant is afgesproken dat de deelnemers van het samenwerkingsverband in de
gelegenheid worden gesteld op de Jaarstukken te reageren. Namens de Stuurgroep zou ik willen verzoeken deze
stukken ook bij uw raad dan wel Staten onder de aandacht te brengen. Om de financiële stukken in de regionale
context te plaatsen is dit jaar voor het eerst een algemene inleiding bij de Jaarstukken opgesteld.
De Jaarstukken 2015 wordt in drievoud aangeboden en bestaan uit:
1.
Algemene inleiding bij de Jaarstukken;
2.
Oplegnotitie Jaarstukken 2015;
3.
Jaarrekening 2014;
4.
Conceptbegroting 2016, inclusief begrotingswijzigingen 2015;
5.
Uitvoeringsprogramma 2015;
6.
Convenant 2014 Regio Groningen-Assen 2030.
Aangaande de Begroting 2016 en de Jaarrekening 2014 wordt aan de deelnemers gevraagd deze ter kennis te
brengen aan Staten dan wel raden. Reacties van uw College kunnen schriftelijk vóór 15 juni 2015 bij het
regiobureau worden ingediend.
Sluitstuk op de actualisatie is het Convenant 2014 Regio Groningen-Assen 2030. Conform het convenant wordt
aan de "deelnemers gevraagd aan hun Staten dan wel raden voor te stellen te besluiten medewerking te
verlenen aan de in het convenant opgenomen afspraken ter uitwerking en realisering van de Visie". Ook hiervoor
geldt dat reacties van uw College schriftelijk vóór 15 juni 2015 bij het regiobureau kunnen worden ingediend.
De raads- en Statengriffiers ontvangen een afschrift van deze brief.
Met vriendelijke groet,

W.J. Moorlag,
voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen
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