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Samenwerkings-
verband 

Achtergrond/ doel 
(waarom) 

Deelnemers 
(wie) 

Beleids-terrein(en) 
(wat) 

Aard van de samenwerking 
(hoe) 

     
VNG  Alle Nederlandse 

gemeenten 
Alle beleidsterreinen privaatrechteli jk 

VGG Afstemming en samenwerking 
tussen gemeenten, uitvoering 
van gezamenlijke projecten 

Alle Groninger 
gemeenten 

Alle beleidsterreinen Privaatrechteli jk, beleid en uitvoering 

Veil igheidregio 
Groningen (VRG) 

Samenwerkingsverband 
hulpverleningsdiensten op basis 
van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen en de Wet 
veil igheidsregio's, ten behoeve 
van fysieke veil igheid. 

Gemeenten van 
provincie Groningen, 
brandweer, GHOR en 
partners op het 
gebied van de 
rampenbestr i jding en 
crisisbeheersing  

Openbare orde en 
veil igheid 

Publiekrechtelijke regeling stelt zich ten doel om 
door regeling en bestuur en door een 
doelmatige organisatie en coördinatie via 
intergemeentelijke samenwerking uitvoering te 
geven aan de behartiging van de volgende 
belangen: 

- brandweerzorg; 
- geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen;  
- rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
- bevolkingszorg; 
- melding, alarmering en coördinatie 
ambulancezorg en brandweer.  

Veil igheidshuis 
Groningen 

Veil igheidshuizen zijn 
netwerksamenwerkingsverbande
n, die partners uit de 
strafrechtketen, de zorgketen, 
gemeenteli jke partners en 
bestuur verbinden in de aanpak 
van complexe problematiek. Het 
doel van de samenwerking is het 
terugdringen van overlast, 
huiseli jk geweld en criminaliteit.  

Gemeenten provincie 
Groningen, Polit ie, 
Openbaar Ministerie, 
Raad voor de 
Kinderbescherming, 
Reclasseringsorganis
aties, 
Welzijnsorganisaties  

Openbare orde en 
Veil igheid, Welzijn 
en zorg, Jeugd 

De ketenpartners signaleren problemen, 
bedenken oplossingen en voeren die 
samen uit. Werkprocessen worden op 
elkaar afgestemd, zodat strafrecht en 
zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op 
gedragsverandering, 
recidivevermindering en verbetering van 
de kwaliteit van leven van de delinquent. 
Men gaat dadergericht, gebiedsgericht 
en probleemgericht te werk.  

Regionaal Bestuurli jk 
Polit ie Overleg 
(RBPO) en RBPO- 
plus 

Integraal veil igheidsbeleid op 
regionaal niveau. Het opstellen 
van het  regionaal beleidsplan en 
1 maal per jaar  

Gemeenten binnen de 
polit ie eenheid Noord 
Nederland, Openbaar 
Ministerie, Polit ie. 
Plus: Belastingdienst 

Openbare orde en 
veil igheid 

Lokale beleidspunten dragen bij aan de 
resultaten van de regionale 
beleidspunten. Criminaliteit houdt zich 
niet aan gemeentegrenzen. Wat lokaal 
kan, wordt lokaal gedaan. Wat regionaal 
beter kan pakken we regionaal samen 
op. 

GR Beschermd 
Wonen en 
Maatschappelijke 
Opvang 
 

Uitvoering Wmo 2015 beschermd 
wonen en Maatschappelijke 
Opvang door Centrumgemeente 
Groningen 

Alle Groninger 
gemeenten 

Sociaal Domein publiekrechteli jk 

GR  Publieke 
Gezondheid en Zorg 
(PG&Z) 

Uitvoering taken op het gebied 
van openbare (geesteli jke) 
gezondheidzorg, 
jeugdgezondheidszorg, 
hulpverlening bij rampen,  
infectieziektenbestr i jding  

Alle Groninger 
gemeenten  

 Publieke 
gezondheid 

Publiekrechteli jk. Wordt ambteli jk 
voorbereid in regio-overleggen en 
afgestemd op regio-niveau Groningen, 
Haren en Ten Boer 

GR Afvalverwijdering 
Regio Centraal 
Groningen 

Gezamenlijke verwijdering en 
verwerking huishoudeli jk en 
bedrijfsmatig afval 

Groningen, Haren, 
Ten Boer, Bedum 
Zuidhorn, Leek, 
Marum, Grootegast, 
Hoogezand-
Sappemeer en 
Slochteren 

Openbare ruimte publiekrechteli jk 

GR  Bedrijf voor wrk 
en re-integratie 

Gezamenlijke uitvoering wet 
sociale werkvoorziening: bieden 
van arbeidsplaats aan mensen 
met een beperking 

Haren, Hoogezand-
Sappemeer, 
Slochteren 

Sociale zaken Publiekrechteli jk (wordt opgeheven) 

GR Meerschap 
Paterswolde 
 

Beheer Paterswoldsemeer  Haren, Groningen, 
Tynaarlo 

Recreatie publiekrechteli jk 

GR Zuidlaardermeer 
 

Beheer Zuidlaardermeer Haren, Hoogezand 
Tynaarlo 

Recreatie publiekrechteli jk 

Omgevingsdienst 
Groningen 

Versterking van uitvoering van 
vergunningverlening, handhaving 
en toezicht door centralisatie van 
gemeenteli jke taken 

Alle Groninger 
gemeenten + 
provincie 

Ruimteli jke ordening 
en milieu 

Deels verplichte uitbesteding van 
uitvoerende taken.  
 
Samenwerking op uitvoerend niveau 

Regio Groningen 
Assen 

Regionale samenwerking 
ontstaat tussen de provincies 
Groningen en Drenthe en twaalf 
gemeenten als antwoord op 
spanning tussen stad en 
ommeland:liever samenwerken 
dan herindelen 

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

Ruimteli jke ordening 
en volkshuisvesting, 
bedrijventerreinen, 
natuur, recreatie, 
economie, mobiliteit 

vr i jwil l ig, RGA is adviserend maar de 
provincie beschouwt afspraken als 
kaderstellend voor de beoordeling van 
bestemmingsplannen. 
Samenwerking op beleidsniveau met 
consequenties voor eigen beleid 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_veiligheidsregio%27s�
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_veiligheidsregio%27s�


Regionale meld- en 
coördinatiefunctie 

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 van 
kunnen maken. Het is 
organisatorisch niet haalbaar 
voor de gemeente Haren op 
ditzelfde aanbod aan te kunnen 
bieden. 

Westerkwartier, 
Slochteren, 
Hoogezand, Ten Boer, 
Groningen 

Onderwijs en jeugd Noodzakeli jk omdat de gemeente 
Groningen vanuit de wet als 
centrumgemeente de uitvoering van het 
RMC regisseert. 
 
Zowel samenwerking op beleidsmatige 
als uitvoerend niveau. Publiekrechteli jk. 

Leerlingenvervoer Gezamenlijk aanbesteden met 
het doel eff iciënte 
leerlingenvervoer te realiseren 

OV-bureau, Assen, 
Tynaarlo, Midden 
Drenthe, AA en Hunze 

Onderwijs Praktische samenwerking op uitvoerend 
niveau.  

Regionale kerngroep 
zorg-onderwijs 
(Passend Onderwijs) 
 

Afstemming en afspraken Groningen, Haren, 
Ten Boer en 
schoolbesturen 

Jeugd, onderwijs,  
zorgstructuren 

 

Onderwijshuisvesting 
 

Afstemming over stichting Baasis Tynaarlo onderwijs practische afstemming, vri jwil l ig 

Samenwerkingsverba
nden 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Samenwerking ontstaan vanuit 
een gemeenschappelijke opgave 

Diverse Groningen  
en Drentse 
gemeentes 

Welzijn, zorg Practische samenwerkingsverbanden op 
beleid- en uitverend niveau: kennis 
delen, ervaring en best practices 
uitwisselen, gezamenlijke inkop. Beleid 
lokaal binnen wetteli jk kader. 

     
GEO-park Gezamenlijke promotie van het 

Hondsruggebied 
Gemeente en 
provincie Groningen, 
provincie Drenthe, 
Haren, Tynaarlo, Aa 
en Hunze, Assen, 
Emmen 

Cultuur en recreatie, 
economie 

Practische afstemming en samenwerking, 
informatie delen en kennis uitwisselen 
i.v.m. toeristische en recreatie 
ontwikkelingen 

Regionale 
Inkooporganisatie 
Groninger Gemeenten 
(RIGG) 

Uitvoeringsorganisatie voor 
gezamenlijke inkoop jeugdhulp 
en aansturing 
transformatieopgaven jeugdhulp. 
Tevens kennisorganisatie tbv. de 
Groninger gemeenten op het 
gebied van jeugdhulp. 

23 gemeenten Jeugdhulp en 
transformatieopgave
n 

Uitvoeringsorganisatie, valt bestuurli jk 
onder de GR PG&Z. Wordt voorbereid 
door regio-ambtenaren. Afstemming op 
regio-niveau Groningen, Haren en Ten 
Boer (wethoudersoverleg).  

 


