
REGIO DEAL OOST-GRONINGEN 
PROGRAMMA EN ORGANISATIE  
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https://www.youtube.com/watch?v=Qrre9GaeC6I&feature=emb_logo&ab_channel=RegioDealOost-Groningen


VIDEO 

• Klik op het logo om de video over de Regio Deal af te spelen  
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https://www.youtube.com/watch?v=Qrre9GaeC6I&feature=emb_logo&ab_channel=RegioDealOost-Groningen


REGIO DEAL OOST-GRONINGEN 

De Rijksoverheid en de regio Oost-Groningen investeren de komende 
vier jaar samen 30 miljoen euro in de kracht van de regio. Samen 
brengen we de basisleefbaarheid op orde en zetten stappen naar de 
toekomst. 

Hierbij wordt ingezet op de volgende pijlers:  
   Leren 

• Werk en inkomen  

• Gezondheid  

• Woonomgeving  
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WE WERKEN O.A. SAMEN MET  
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4 PIJLERS 

Leren: De Oost-Groningers kunnen zich een leven lang ontwikkelen. Iedereen heeft na het 
afronden van een opleiding de mogelijkheid om te kiezen uit een aanbod van leren en ontwikkelen 
om het eigen opleidingsniveau te verhogen.  

Werk en Inkomen: We realiseren samen een veerkrachtige en innovatieve regio met vitale 
bedrijven en een vestigingsklimaat dat bedrijven aantrekt en behoudt, met voldoende en goed 
opgeleide werknemers voor de sectoren in de regio en waarbij onderwijs goed aansluit op de 
sectoren in de regio. 

Gezondheid: We brengen een verandering teweeg in gezondheid van inwoners (bewustwording 
en gezonde leefstijl). We vergroten daarmee hun sociale en economische deelname aan de 
samenleving. We organiseren de zorg dichtbij huis en brengen de formele en informele zorg samen.  

Woonomgeving: We werken aan een kwalitatieve, betaalbare en toekomstbestendige 
woningvoorraad die is afgestemd op de veranderende bevolkingssamenstelling. We dragen 
zorg voor een aantrekkelijke woonomgeving en aantrekkelijke stads- en dorpscentra. 
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WAT GAAN WE DOEN? 10 ACTIELIJNEN 
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Er is een intensieve samenwerking 
tussen de pijlers op de verschillende 
actielijnen. 



FINANCIËN 
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Pijlers  Totaal per pijler  Actielijnen Totaal 

Leren 

  

 €         5.400.000  

  

Opleidingsniveau verbeteren  €   4.200.000  

Onderwijsparticipatie verhogen  €   1.200.000  

Werk en inkomen 

  

  

 €         5.400.000  

  

  

Stimuleren regionale economie  €   2.100.000  

Doorstroom reguliere arbeidsmarkt  €   1.800.000  

Schuldenproblematiek  €   1.500.000  

Gezondheid 

  

 €         5.400.000  

  

Gezonde leefstijl  €   2.700.000  

Bereikbare zorg  €   2.700.000  

Woonomgeving 

  

  

 €       12.900.000  

  

  

Gebiedsgerichte aanpak  €   6.000.000  

Energietransitie  €   3.400.000  

Vitale kernen  €   3.500.000  

Overheadkosten 3%  €             900.000     €       900.000  

Totaal  €       30.000.000     € 30.000.000  



FINANCIËN 
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Uitgangspunt 

1. De middelen worden ingezet op basis van een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma (UVP) 

2. Middelen schuiven binnen de pijlers is aan de Regio   

3. Middelen schuiven tussen de pijlers enkel i.o.m. Rijk 

 



ORGANISATIE 
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Op de volgende twee pagina’s staan afbeeldingen van 

1. Governanceschema met bemensing 

2. Vereenvoudigd schema met rollen en verantwoordelijkheden 
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PLAN- EN BESLUITVORMING UVP 

• Ambtelijk overleg op de pijler 
• verzamelen en ontwikkelen projecten voor uitvoeringsprogramma pijler 
• opstellen uitvoeringsprogramma pijler 

• Bestuurlijk overleg op de pijler 
• besluitvorming uitvoeringsprogramma pijler 

• Projectgroep Regio Deal (gemeentesecretarissen en secondanten) 
• check op integraliteit en wijze van totstandkoming uitvoeringsprogramma 

• Stuurgroep Regio Deal 
• besluitvorming uitvoeringsprogramma 
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PROGRAMMATEAM 

• Programmamanagement 

• Monitoring en evaluatie 

• Financiële rapportage 

• Communicatie 
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Team 
• Tijmen Hordijk (programmamanager) 
• Magda Söllner (monitoring en financiën) 
• Marja Hovenkamp-Spaan (programmamanager Leren) 
• Marcel Moes (programmamanager Werk en Inkomen) 
• Wieke Paulusma (programmamanager Gezondheid) 
• Bart Gorter (programmamanager Woonomgeving) 
• Anne Groenendijk (ondersteuning) 
• Norbert van de Kamp (ondersteuning) 
• Fiana de Raaf (ondersteuning) 



WAAR STAAN WE NU? 

• Uitvoeringsplan 2020-2021 wordt nu geschreven. Basis voor dit 
uitvoeringsplan is de dealtekst. Het uitvoeringsplan ligt op 18 
december in de Stuurgroep Regio Deal 

• Start uitvoering van projecten, zoals: 
• Route Rubicon 

• Ondersteuningsroute PO/VO 

• Verrijkte Schooldag 

• Gebiedsgerichte Aanpak (waaronder Veendam Noordwest) 

• Energiecoach 
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www.regiodealoostgroningen.nl 
 
regiodealoostgroningen@rwlp.nl 
 

Volg ons op twitter 
@RegioDealOG  

 
 

http://www.regiodealoostgroningen.nl/

