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Hierbij ontvangt u de eenentachtigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De
nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.
In deze nieuwsbrief:
1. Begrotingsanalyse 2018 online
2. Monitor en ronde tafel gesprekken
3. Onderzoek KPMG
4. Leerplatform voor raadsleden: e-learning over financiën
5. Single information, Single audit (SiSa)
a) Indienen SiSa-bijlage 2017 bij het CBS
b) Terugblik SiSa workshop voor starters
6. Controle contactfunctionaris Iv3 en SiSa
7. Informatie voor derden (Iv3)
a) Iv3 1e kwartaal
b) Duurzaamheidsuitgaven Iv3
8. Vooraankondiging Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
9. Vanuit de Commissie BBV
10.Werkgroep lokale rekenkamers van start

1. Begrotingsanalyse 2018 online
De Begrotingsanalyse maakt het mogelijk een individuele gemeente te
vergelijken met zichzelf, met een selectiegroep, met de soortgenoten (sociale
structuur en centrumfunctie) en tenslotte met het gemiddelde van de gemeenten
in de provincie alsmede met de groottegroep. De begrotingsanalyse van 2018 is
te raadplegen via deze website.
2. Monitor en ronde tafel gesprekken
Vorig jaar heeft het onderzoeks- en adviesbureau BMC in opdracht van het
ministerie van BZK, de verwachtingen rond de jaarverantwoording van
gemeenten in beeld gebracht. Hoeveel gemeenten denken in de aanloop naar de
deadline van 15 juli tijdig de jaarstukken te kunnen aanleveren en welke
strekking zal de controleverklaring hebben? Dit jaar zijn door BMC uitsluitend de
gemeenten bevraagd, die voor het verslagjaar 2016 nog geen goedkeurende
verklaring hadden gekregen. Er zullen nog enkele vervolgmetingen volgen. Voorts
heeft het ministerie van BZK vier ronde tafel gesprekken georganiseerd, in de
regio’s waar zich relatief veel gemeenten bevinden zonder een goedkeurende
controleverklaring. De monitor en de bijeenkomsten leveren veel nuttige
informatie op, over de voortgang die geboekt is in de financiële verantwoording
en over de wijze waarop resterende knelpunten door de ketenpartners worden
opgelost.

3. Onderzoek KPMG
In opdracht van het ministerie van BZK draagt KPMG zorg voor de begeleiding
van pilots, die gericht zijn op innovatie in de verantwoording over de bestedingen
in het sociaal domein. Het doel is om de verantwoording in overeenstemming te
brengen met de achterliggende bedoelingen van de transformatie. De volgende
gemeenten nemen deel aan de pilot:












Almere;
Alphen aan den Rijn;
Borsele;
Leeuwarden;
Nijmegen;
Renkum;
Utrecht;
Veenendaal;
Waalre;
West-Brabant West;
Zaanstad

In april zijn de regionale bijeenkomsten gehouden met deze gemeenten. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat alle gemeenten verderop in het proces actief
geïnformeerd worden over de uitkomsten.
4. Leerplaform voor raadsleden: e-learning over financiën
Speciaal voor nieuwe raadsleden heeft de VNG Academie zeven e-learning
modules samengesteld, waaronder één module over financiën. In deze
module wordt uitgelegd hoe de geldstromen van inkomsten en uitgaven van de
gemeente lopen. Verder wordt de jaarlijkse begrotingscyclus toegelicht, hoe een
raadslid daar invloed op kan uitoefenen en hoe er op financiën kan worden
gestuurd. De e-learning module over financiën bestaat uit de volgende
onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Rolverdeling tussen raad en college
Inkomsten van de gemeente
Uitgaven van de gemeente
Reserves en voorzieningen
Waar en wanneer heb ik invloed als raadslid?

Het leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.
5. Single information, Single audit (SiSa)
a) Indienen SiSa-bijlage 2017 bij het CBS
1. Verzending inlogcodes door het CBS (stap 3 uit de procedure)
Medio mei zal het CBS de inlogcodes verzenden voor het indienen van de SiSabijlage 2017 (stap 3 uit de nota ‘Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2017’). Controleer of:
 de inlogcodes daadwerkelijk zijn ontvangen. Is dat niet het geval, neem dan
contact op met het ministerie van BZK, niet met het CBS. Mogelijk is de
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contactpersoonwijziging van uw organisatie niet aan BZK doorgegeven en dus
niet meer actueel.
het e-mail account waar de inlogcodes op zijn ontvangen, ook toegankelijk is
voor collega’s tijdens een eventuele vakantie van de accounthouder in de
maand juli. Het komt ieder jaar voor dat een aanlevering bij het CBS niet
plausibel blijkt en het bericht van het CBS daarover belandt in een niet
beheerde inbox. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitbetaling van het
gemeentefonds wordt opgeschort.

2. Denk voorafgaand aan het indienen van de SiSa verantwoording aan het
volgende:
 Lees stap 4 t/m 8 van de nota ‘Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2017’ voordat u de verantwoordingsinformatie
indient. Dit is de procedure waarmee u de SiSa-verantwoording bij het CBS
indient van 2017.
 Gebruik de laatste SiSa-bijlage-op-maat, die het CBS aan u heeft
toegezonden voor het indienen van de SiSa verantwoording. Anders komt
deze niet door de plausibiliteitstoets.
 Lees bij vragen over beschikkingsnummers (bijvoorbeeld bij E27B de Brede
doeluitkering verkeer en vervoer) eerst de informatie van de provincie.
Bijvoorbeeld Zuid-Holland, die aangeeft dat de beschikkingsnummers met de
provincie moeten worden afgestemd.
3. Ontvangstbevestiging van CBS niet verwarren met bewijs van plausibele
aanlevering
Nadat u uw SiSa-verantwoording heeft ingediend, ziet u op het scherm een
bevestiging dat het CBS uw inzending heeft ontvangen (stap 5 uit de procedure
aanlevering verantwoordingsinformatie). Dit is niet het bericht dat uw aanlevering
ook plausibel is. Dit bericht ontvangt u pas nadat het CBS een aantal controles op
uw aanlevering heeft uitgevoerd en uw aanlevering de toetsen heeft doorstaan
(stap 8 uit de nota ‘Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie
2017’).
4. Controleer bewijs van plausibele aanlevering met regelingen in uw SiSa-bijlage
In het bericht van plausibele aanlevering, geeft het CBS aan welke regelingen uit
uw SiSa-bijlage worden doorgestuurd naar de verstrekkers en over welke
regelingen u dus verantwoording heeft afgelegd. Vergelijk deze lijst met uw SiSabijlage. Is een regeling niet doorgeleverd en heeft u hierover nog geen contact
gehad met het ministerie van BZK? Neem dan alsnog contact op. De reden voor
het niet doorleveren, is waarschijnlijk dat het ontbreken van deze regeling op de
verantwoordingslijst niet eerder is doorgegeven aan BZK. Een correctie op de
aanlevering is in dat geval de enige manier om de informatie alsnog bij de
verstrekker terecht te laten komen. Voorwaarde daarvoor is een verzoek van uw
kant. Het ministerie van BZK past vervolgens, na overleg met de verstrekker de
verantwoordingslijst aan, waarna u de gecorrigeerde stukken via de nieuwe
werkwijze (zie par. 5 van deze nieuwsbrief) kunt indienen bij de verstrekker.
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b) Terugblik SiSa workshop voor starters
Op vrijdag 13 april 2018 heeft de workshop
SiSa voor starters weer plaatsgevonden. Aan
deze workshop namen SiSa-medewerkers van
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
deel. De deelnemers, afkomstig uit alle delen
van Nederland, zijn ingelicht over de
ontstaansgeschiedenis van en de rollen binnen
SiSa, de procedure voor de SiSaverantwoording, de technische achtergrond
van SiSa en de SZW-regelingen.

Ook in deze workshop was het onderdeel
medeoverheden en hun accountant een onderdeel van het programma, waarbij
de inleiding werd gegeven door de Audit Dienst Rijk (ADR). In het najaar van
2018 zal de volgende SiSa workshop voor starters plaatsvinden. Volg de
berichtgeving hierover in de IBI-nieuwsbrief. Interesse in deze of andere
workshops en bijeenkomsten? U kunt dit uiteraard alvast kenbaar maken via
postbusibi@minbzk.nl.
6. Controle contactfunctionaris Iv3 en SiSa
Uiterlijk vóór 1 mei zal er door het
ministerie van BZK een controle op juistheid
van de gegevens van de SiSa- en/of Iv3contactpersoon worden gedaan. Alle SiSaen Iv3-contactpersonen zullen hiervoor een
email van postbusibi@minbzk.nl ontvangen.
Heeft u deze e-mail als SiSa-/iv3contactpersoon van uw organisatie niet
ontvangen? Dan zult u mogelijk de
contactpersoon-gegevens moeten wijzigen.
Wijzigingen kunt u doorgeven via deze link.
7. Informatie voor derden
a) Aanleveren 1e kwartaal
Vóór 1 mei 2017 zullen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
de hiervoor van toepassing zijnde Iv3 gegevens over het 1e kwartaal weer
moeten aanleveren bij het CBS. Hiervoor ontvangt u van het CBS een link/code.
Deze aanlevering moet vóór 1 mei ook plausibel bevonden zijn door het CBS. Zo
voorkomt u dat het maatregelenbeleid in werking wordt gezet. Voor vragen over
uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS: SectorMFOInput@CBS.nl.
Vragen over de Iv3 aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier
op de website.
b) Duurzaamheidsuitgaven Iv3
Recent hebben we via de Postbus IV3 veel vragen binnengekregen, over de juiste
Iv3 verantwoording van lasten gerelateerd aan verduurzaming/vergroening.
Hierop hebben we geantwoord dat duurzaamheidslasten primair verantwoord
moeten worden, op het meest geëigende taakveld. Het plaatsen van
zonnepanelen op het stadhuis komen zo bij taakveld 0.4 (overhead) en een
subsidie voor woningeigenaren om driedubbel glas te plaatsen, onder 8.3 (wonen
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en bouwen). Het taakveld 7.4 (milieubeheer) wordt gebruikt voor baten/lasten
die wel met verduurzaming te maken hebben, maar die niet direct bij een ander
taakveld thuishoren. Zie hiervoor ook de website
https://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
8. Vooraankondiging Regiodagen Gemeentefinanciën 2018;
Ook dit jaar organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Famo, VNG en het ministerie van
Financiën weer de Regiodagen Gemeentefinanciën. Bijgevoegd bij deze IBInieuwsbrief treft u de vooraankondiging aan, met daarin informatie over het
evenement. Zoals een verwijzing naar de website van de Regiodagen
Gemeentefinanciën 2018. U bent als lezer
van de IBI-nieuwsbrief weer van harte
welkom, op dit jaarlijks terugkerende
evenement.
9. Vanuit de Commissie BBV
In de vergadering van 22 februari heeft
de commissie BBV de notitie
‘Gebeurtenissen na balansdatum
goedgekeurd’. Deze notitie is op de
eerder op de website geplaatst. Ook de
notitie ‘Nadere uitleg tussentijds winst nemen grondexploitaties’ is vastgesteld en
gepubliceerd. De inhoud van deze notitie zal worden betrokken bij het herzien
van de ‘Notitie grondexploitatie’.
10.Werkgroep lokale rekenkamers van start
De werkgroep lokale rekenkamers is van start gegaan. Onder voorzitterschap van
burgemeester Ina Adema van Lelystad, gaat de werkgroep met gemeenten in
gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. Meer informatie
is te vinden op deze website.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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