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1. Samenvatting
De jaarstukken van het samenwerkingsverband Regio Groningen Assen waar de
voormalige gemeenten Winsum en Bedum deel van uit maken, worden ieder jaar met de
mogelijkheid van het indienen van zienswijzen, ter kennis aan de deelnemers gebracht. Dit
jaar is de eerste keer na de herindeling. De jaarstukken bestaan uit: een uitleg bij de
jaarstukken 2019, de jaarrekening 2018, de conceptbegroting 2020 inclusief
begrotingswijzigingen 2019 en het uitvoeringsprogramma 2019.
De accountant heeft over de jaarrekening een positief oordeel geveld.
In het financieel kader zijn de inkomsten en uitgaven opgenomen. De inkomsten bestaan uit
bijdragen van de deelnemers en uit (rijks)subsidies. De uitgaven bestaan uit bijdragen t.b.v.
uitvoering van projecten door de deelnemers, uit organisatie- en personeelskosten t.b.v. het
Regiobureau en uit kosten van uitvoeringsinstrumenten die t.b.v. de gezamenlijkheid door
het Regiobureau worden uitgevoerd. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Kennisnemen van de jaarstukken 2019 en geen zienswijze indienen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Vanuit het samenwerkingsverband Regio Groningen Assen worden jaarlijks de
conceptjaarstukken (jaarrekening voorafgaand jaar, begroting komend jaar met
uitvoeringsprogramma en begrotingswijzigingen lopend jaar) aangeboden met de
mogelijkheid van het geven van reacties alvorens de stukken definitief worden vastgesteld
door de stuurgroep. Dit is ook dit jaar weer het geval.
3.2 Bevoegdheid raad
Op grond van het Convenant 2014 Regio Groningen Assen 2030 worden de stukken door
de stuurgroep ter kennis aan de raden en de Staten van de deelnemers gebracht met de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Zie 3.2.
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3.4 Historische context
De voormalige gemeenten Winsum en Bedum maakten deel uit van het
samenwerkingsverband Groningen-Assen (RGA). Door de herindeling is nu automatisch de
nieuwe gemeente Het Hogeland onderdeel van die samenwerking.
De impact van de herindelingen (ook gemeenten Westerkwartier en Groningen en vorig jaar
Midden-Groningen) en de doorvertaling in een nieuwe toekomstagenda is nog in bewerking
en zal te zijner tijd in de loop van dit jaar separaat worden voorgelegd.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Na de periode van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen worden de jaarstukken,
waarbij eventuele zienswijzen bij het oordeel worden betrokken, voor 1 juli door de
stuurgroep vastgesteld.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
De jaarrekening 2018 is door de accountant getoetst op getrouwheid en rechtmatigheid.
Hierover heeft hij een positief oordeel geveld. Het financieel kader voor de begroting geeft
een klein tekort (€ 0,1 miljoen), echter hierin is ook een vrije ruimte van € 5,5 miljoen
opgenomen waarin dit tekort opgevangen kan worden. Alle in het uitvoeringsprogramma
opgenomen bijdragen worden gedekt vanuit het regiofonds en/of door rijksbijdragen.
5.2 Risico’s
De jaarlijkse bijdragen in het regiofonds van de deelnemers zijn vastgelegd in het
convenant. De bijdragen vanuit het regiofonds aan de deelnemers voor uitvoering van
projecten zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Het geheel is in evenwicht, het
financieel risico is zeer beperkt. Omdat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de
realisering van de eigen projecten, ligt het financiële risico van overschrijding bij projecten
ook bij de deelnemer die het project uitvoert.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
De gemeentelijke bijdrage is opgenomen in de begroting.
7. Inbreng belanghebbenden
De jaarstukken worden voorgelegd aan de deelnemers met de mogelijkheid van het
indienen van zienswijzen.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Na het vaststellen van de jaarstukken inclusief het uitvoeringsprogramma worden eventuele
nieuwe bijdragen aan de deelnemers toegekend. De deelnemers zijn zelf volledig
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.
8.2 Tijdspad
Na het indienen van zienswijzen stelt de stuurgroep de jaarstukken vast voor 1 juli.
8.3 Communicatie
Berichtgeven aan het regiobureau over het indienen van eventuele zienswijzen.
8.4 Evaluatie
Bij de volgende ronde jaarstukken in 2020 kan worden teruggekeken
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Bijlage:
Concept raadsbesluit
Achterliggende documenten:
1. Uitleg jaarstukken 2019
2. Jaarrekening 2018 RGA
3. Conceptbegroting 2020
4. Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2019
5. RGA in cijfers
6. Projectenboek_REIP
7. Projectenboek_RGA
8. Uitnodiging congres RGA 23 mei 2019
9. Geactualiseerde regiovisie 2013

Winsum, 23 mei 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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