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Achtergrond/ doel
(waarom)

Deelnemers
(wie)

Beleids-terrein(en)
(wat)

Samenwerkingsverband
Nederlandse gemeenten
Afstemming en samenwerking
tussen gemeenten, uitvoering van
gezamenlijke projecten

Alle Nederlandse
gemeenten
Alle Groninger
gemeenten

Alle beleidsterreinen

privaatrechtelijk

Alle beleidsterreinen

Privaatrechtelijk, beleid en uitvoering

Uitvoering taken op het gebied van,
hulpverlening, rampenbestrijding en
regionale brandweer
Uitvoering van taken op het gebied
van de gezondheidszorg

Alle Groninger
gemeenten +
provincie
Alle Groninger
gemeenten +
provincie
Groningen, Haren,
Ten Boer, Bedum
Zuidhorn, Leek,
Marum, Grootegast,
HoogezandSappemeer en
Slochteren
Haren, Groningen,
Tynaarlo
Haren, Hoogezand,
Tynaarlo
Alle Groninger
gemeenten +
provincie

Veiligheid

publiekrechtelijk

Sociaal domein

publiekrechtelijk

Openbare ruimte

publiekrechtelijk

Recreatie

publiekrechtelijk

Recreatie

GR opgeheven, wordt vervangen door
een licht samenwerkingsverband
Deels verplichte uitbesteding van
uitvoerende taken.

Groningen/
Drenthe, Assen,
Groningen, Haren,
Hoogezand,
Slochteren, Leek,
Ten Boer, Tynaarlo,
Noordenveld,
Bedum, Winsum,
Zuidhorn
Westerkwartier,
Slochteren,
Hoogezand, Ten
Boer, Groningen

Ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting,
bedrijventerreinen,
natuur, recreatie,
economie, mobiliteit

Gezamenlijke verwijdering en
verwerking huishoudelijk en
bedrijfsmatig afval

Beheer Paterswoldsemeer
Beheer Zuidlaardermeer
Versterking van uitvoering van
vergunningverlening, handhaving
en toezicht door centralisatie van
gemeentelijke taken
Regionale samenwerking de
provincies Groningen en Drenthe
en teer versterking van de
economie en de gebiedskwaliteit,
Infrastructuur en de kwaliteit van
stad en omliggende gebieden

Leerlingen vanuit Haren bezoeken
vooral de scholen in RMC –regio
03. Dit maakt dat samenwerking en
afstemming met de gemeenten in
deze regio gewenst is. Dit leidt tot
een breder aanbod van kennis en
arrangementen waar ook de
leerlingen uit Haren gebruik va n
kunnen maken.
Gezamenlijk aanbesteden met het
doel efficiënte leerlingenvervoer te
realiseren
Gezamenlijke beleidsontwikkeling
en afstemming
Samenwerking ontstaan vanuit een
gemeenschappelijke opgave
Afstemming en afspraken

Ruimtelijke ordening
en milieu

Onderwijs en jeugd

Aard van de samenwerking
(hoe)

Samenwerking op uitvoerend niveau
vrijwillig, RGA is adviserend maar de
provincie beschouwt afspraken als
kaderstellend voor de beoordeling van
bestemmingsplannen.
Samenwerking op beleidsniveau met
consequenties voor eigen beleid

Noodzakelijk omdat de gemeente
Groningen vanuit de wet als
centrumgemeente de uitvoering van het
RMC regisseert.
Zowel samenwerking op beleidsmatige
als uitvoer end niveau. Publiekrechtelijk.

OV-bureau, Assen,
Tynaarlo, Midden
Drenthe, AA en
Hunze
Provincie, 23
gemeenten in
Groningen
Groningen, Haren,
Ten Boer
Groningen, Haren,
Ten Boer en
schoolbesturen

Onderwijs

Praktische samenwerking op uitvoerend
niveau.

Jeugd
Jeugd,
gezondheidszorg
Jeugd,
gezondheidszorg

Praktische samenwerking op
beleidsniveau

onderwijs

praktische afstemming, vrijwillig
Praktische samenwerkingsverbanden op
beleid- en uitverend niveau: kennis
delen, ervaring en best practices
uitwisselen, gezamenlijke inkop. Beleid
lokaal binnen wettelijk kader.
Praktische afstemming, informatie delen
en kennis uitwisselen i.v.m. digitale
ontwikkelingen
Praktische afstemming en samenwerking,
informatie delen en kennis uitwisselen
i.v.m. toeristische en recreatie
ontwikkelingen

Beleidsontwikkeling en afstemming
volksgezondheid
Gemeenschappelijke
regeling V & GR en
23 Groningse
gemeenten
Tynaarlo

Onderwijshuisvesti
ng
Samenwerkingsver
banden
maatschappelijke
ondersteuning

Afstemming over stichting Baasis
Samenwerking ontstaan vanuit een
gemeenschappelijke opgave

Diverse Groningen
en Drentse
gemeentes

Welzijn, zorg

Bibliotheekcluster

Afstemming van beleid

Cultuur en educatie

GEO-park

Gezamenlijke promotie van het
Hondsruggebied

Regionale
Inkooporganisatie

De 23 Groninger gemeenten kopen
de jeugdzorg gezamenlijk in via de

Gemeente
Groningen en Ten
Boer
Gemeente en
provincie Groningen,
provincie Drenthe,
Haren, Tynaarlo, Aa
en Hunze, Assen,
Emmen
Alle Groninger
gemeenten

Cultuur en recreatie,
economie

Sociaal domein
(jeugdzorg)

Groninger
Gemeenten

Centrumregeling
beschermd wonen
en opvang
Groningen (GR)

Cluster Waterketen
Garmerwolde
Samenwerkingsverband Sociale
Recherche
Werk In Zicht

nieuwe Regionale
Inkooporganisatie Groninger
Gemeenten (RIGG). Doel van de
RIGG is om goede zorg in te kopen
tegen een betaalbare prijs en de
juiste condities.
taken en bevoegdheden van de
regiogemeenten vanuit de Wmo
2015 op het gebied van beschermd
wonen, de inloop GGZ en de
begeleiding maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang door
mandaat en volmacht op te dragen
aan de centrumgemeente
(Groningen).
realiseren lagere lasten riool en
waterschap.
Gemeentelijke samenwerking met
het oog op opsporingszaken, w.o.
fraudehandhaving voor Werk en
Inkomen, Wmo en BRP
Regionale samenwerking Groninger
gemeenten en kop van Drenthe op
arbeidsmarktregio

Alle Groninger
gemeenten

Haren, Ten Boer en
Groningen met
waterbedrijf en 2
waterschappen
Groningen,
Grootegast, Ten
Boer, Eemsmond en
Haren
Alle Groninger
gemeenten

Sociaal domein

Sociaal domein

Sociaal domein

Publiekrechtelijk

