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Hierbij ontvangt u de honderd-en-vierde nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).
De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.
Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via een e-mail aan postbusibi@minbzk.nl
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Algemeen
1. Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in meerjarenraming
Naar aanleiding van de afspraken over de incidentele middelen jeugdzorg voor
2021 en 2022 en de Hervormingsagenda hebben Rijk, VNG en IPO op 15 juli jl.
overeenstemming bereikt over de kaders van de meerjarenraming voor de
jeugdzorg in de gemeentelijke begrotingen.
Partijen hebben afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en
met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda
van de Commissie van Wijzen, als stelpost mogen opnemen in de begroting.
Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de
Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen
kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat
gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Met deze afspraak vervalt de eerdere richtlijn voor het ramen van extra
middelen. [1]
Het gaat hier om afspraken die gehanteerd kunnen worden voor het toezicht op
de meerjarenraming in de gemeentebegroting voor 2022. De afspraken van 2 juni
tussen Rijk en VNG over de Hervormingsagenda blijven onverminderd van kracht.
Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en
noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de
toekomst effectief en beheersbaar te houden. Een nadere uitwerking van de
afspraken is te vinden via deze link.
2. Drempelbedrag schatkistbankieren aangepast
De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is met ingang van 1 juli
2021 gewijzigd. De wijziging van de regeling is eind juni gepubliceerd. Voor het
derde en vierde kwartaal van 2021 moeten gemeenten uitgaan van het nieuwe
drempelbedrag. Voor de eerste twee kwartalen van 2021 geldt het oude
drempelbedrag nog. Zie hiervoor paragraaf 6 van de toelichting op de wijziging
van de regeling. Gemeenten zijn sinds 2013 verplicht hun overtollige middelen
boven het drempelbedrag aan te houden in de schatkist van het rijk. Het
drempelbedrag is sinds 1 juli jl. verhoogd om de administratieve lasten voor de
decentrale overheden bij het schatkistbankieren te beperken.
3. De Commissie BBV heeft de Kadernota rechtmatigheid 2021 en 2022
en Notitie paragraaf bedrijfsvoering gepubliceerd.
De commissie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid haar visie over de
invulling van het begrip rechtmatigheid in de rechtmatigheidsverantwoording van
de decentrale overheden conform artikel 75, lid 2 BBV. De kadernota
rechtmatigheid wordt door de commissie BBV geactualiseerd als de
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Voor de jaarrekening 2022 is hier
aanleiding toe indien de voorgenomen wetswijziging, waarin het afgeven van een
verklaring over de rechtmatigheid bij decentrale overheden wordt geregeld, tijdig
wordt afgerond. Met ingang van het verslagjaar 2022 wordt dan de
verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en
gedeputeerde staten (‘college’) voor de rechtmatigheid benadrukt doordat het
college een verantwoording over rechtmatigheid af moet gaan geven in plaats van
de accountant.
Ook voor jaarrekening 2021 is er aanleiding toe de Kadernota rechtmatigheid te
actualiseren, omdat een aantal onderdelen uit de Kadernota rechtmatigheid 2022
los staan van de voorgenomen wetswijziging per 2022, waarin het afgeven van
een verklaring over de rechtmatigheid bij decentrale overheden wordt geregeld.
De commissie BBV heeft besloten dat deze onderdelen als addendum op de
kadernota rechtmatigheid 2018 worden gepubliceerd.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculairegemeentefonds-2019/Richtlijn+ramen+extra+middelen+jeugdzorg+05072019+def.pdf
[1]
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De paragraaf bedrijfsvoering is sinds de introductie van het Besluit begroting en
verantwoording in 2004 een verplichte paragraaf in de begroting en het
jaarverslag. In deze paragraaf moet ‘ten minste inzicht in de stand van zaken en
de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering’ worden gegeven. Deze
formulering geeft veel ruimte om gemeente-specifiek invulling te geven aan deze
paragraaf. Het bleek dat er een brede behoefte was aan een nadere duiding van
de inhoud en reikwijdte van de paragraaf bedrijfsvoering. Daarom heeft de
commissie BBV besloten om naast de actualisatie van de Kadernota
rechtmatigheid een Notitie paragraaf bedrijfsvoering op te stellen.
De nota’s zijn hier te vinden.
4. Commissie BADO
De Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft in
de afgelopen jaren over tal van onderwerpen gepubliceerd, zoals de:
• Notitie effecten en risico’s voor decentrale overheden vertaald naar de
jaarrekening 2020
• Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale
overheidsorganisaties
• Notitie Rechtmatigheidsverantwoording
• Notitie grondexploitaties
In deze commissie werken decentrale overheden, accountants en het rijk samen
om de interpretatie van regels op de terreinen bedrijfsvoering, verantwoording en
accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden.
De publicaties treft u aan op de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/16/bado-notities.
Momenteel is de commissie BADO bezig met opstellen van een nieuw
onderzoeksprogramma, waarin onder meer de volgende onderwerpen een plaats
kunnen krijgen:
• Specifieke uitkeringen
• Uniform Control Framework
• Materialiteit in het Bado
• Update notitie over rechtmatigheidsverantwoording
Heeft u nog suggesties voor de commissie BADO voor onderzoeksonderwerpen?
Dan kunt u deze sturen naar postbusibi@minbzk.nl.
5. Database financiën medeoverheden (www.findo.nl)
De online database met informatie over de financiën van gemeenten is te vinden
via de website www.findo.nl. Deze database is onlangs weer bijgewerkt.
Van het verslagjaar 2020 zijn de volgende data toegevoegd:
• de baten, lasten en de balans van gemeenten en provincies; en
• de jaarstukken van gemeenten en provincies.
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Enkele gemeenten en provincies moeten nog IV3-data aanleveren bij het CBS;
hun gegevens ontbreken nog op Findo. Deze zullen in de loop van oktober worden
toegevoegd.
Wat betreft de uitkeringen uit het gemeentefonds, is de database geactualiseerd
met de informatie uit de meicirculaire 2021. De database wordt ook bijgewerkt
naar de stand septembercirculaire 2021.
Gemeente- en Provinciefonds
6. Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds
Op Prinsjesdag zijn zoals gebruikelijk de septembercirculaires voor het
gemeentefonds en provinciefonds verschenen. Deze informeren de gemeenten en
provincies over de actuele ontwikkelingen in de uitkeringen voor 2021 en verder.
Voor het gemeentefonds is op 27 september een nieuwe versie van de circulaire
en meerdere rekenbestanden gepubliceerd. Een toelichting op de wijzigingen is te
vinden in de rubriek ‘meest gestelde vragen’ op de pagina van de circulaire
gemeentefonds. De nieuwe bestanden zijn te herkennen aan de toevoeging
‘versie 27 september’.
De septembercirculaires staan op de website van de rijksoverheid:
• Septembercirculaire gemeentefonds vindt u hier.
• Septembercirculaire provinciefonds vindt u via deze link.
7. Schrappen oploop opschalingskorting 2022
Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten
in het jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de
algemene uitkering van het gemeentefonds van € 270 miljoen in 2022.
Specifieke Uitkeringen en Informatie voor derden (Iv3)
8. SiSa-levering 2020
Inmiddels zijn de meeste SiSa-leveringen of deelaanleveringen voor 2020
ontvangen. Enkele gemeenten hebben formeel uitstel gekregen of het
maatregelenbeleid wordt uit coulance-overwegingen (nog) niet toegepast. Deze
gemeenten leveren binnenkort alsnog de volledige set aan of er zijn aanvullende
afspraken gemaakt.
9. Concept verantwoordingslijst SiSa 2021 online
De verantwoordingslijst SiSa 2021 is opengesteld en wordt komende weken
gevuld. De verantwoordingslijst is te raadplegen via de volgende link:
https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/.
Dit betekent dat de ontvangers van specifieke uitkeringen kunnen gaan bijhouden
of alle specifieke uitkeringen, die voor hun organisatie van toepassing zijn, op
deze lijst aangevuld worden. Deze controle is een belangrijke eerste stap voor de
verantwoording over 2021. De verantwoordingslijst vormt de basis voor de SiSa-
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bijlage op maat die uw organisatie ontvangt. Wacht dus niet met controleren tot
de verantwoordingslijst begin januari 2022 definitief is.
Wat houdt de controle als ontvanger van een specifieke uitkering in?
I.
Alle ontvangers: controleren of alle specifieke uitkeringen waarover de
organisatie zich moet verantwoorden, ook bij de organisatie zijn vermeld.
Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier; te
raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/sisa , of met de
verstrekker van de uitkering.
II.

•
•

III.

Gemeenten waarbij de uitvoering van SPUK-regeling (deels) gebeurt door
een gemeenschappelijke regeling (bijvoorbeeld de G2 en de G3):
controleren of:
Alle gemeenschappelijke regelingen voorkomen op de lijst 2021.
De specifieke uitkering waarover deze organisatie zich moet
verantwoorden, ook bij deze organisatie is vermeld.
Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier; te
raadplegen via de website http://www.rijksoverheid.nl/sisa , of met de
verstrekker van de uitkering.
Organisaties die verantwoorden over provinciale regelingen: controleren of
alle beschikkingen van de eigen organisatie zijn opgenomen onder een
bepaalde provinciale regeling.
Ontdekt u een fout: neem dan contact op met de provincie. Als de
provincie instemt met een wijziging, geeft de provincie dit door aan het
ministerie van BZK.

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent
dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen
problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2021.
Voorwaarde is dat de regeling (zie controle Ι) bij uw organisatie voorkomt.
10. Informatie voor derden (Iv3)
a) Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2021
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die daarvoor in
aanmerking komen, moeten vóór 1 november de Iv3-gegevens over het 3e
kwartaal 2021 weer aanleveren. 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.
b) Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2022
Vóór 15 november 2021 moeten de provincies en gemeenten de Iv3-gegevens
begroting 2022 bij het CBS aanleveren. 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.
c)

Iv3 realisatie cijfers 2020
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Inmiddels zijn bijna alle realisatie cijfers Iv3 voor 2020 binnen. Enkele
medeoverheden hebben de Iv3 gegevens later ingediend. Enkele medeoverheden
hebben formeel uitstel gekregen of het maatregelenbeleid wordt uit coulanceoverwegingen (nog) niet toegepast. Deze gemeenten dienen binnenkort alsnog de
volledige set in.
Overig
11. Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden
Het ministerie van BZK heeft gezamenlijk met de koepels van medeoverheden ter
uitvoering van de motie Özütok (nr. 35300-B-23) een notitie opgesteld in het
kader van de formatie met een probleemanalyse over de interbestuurlijke en
financiële verhoudingen en mogelijke oplossingsrichtingen. De notitie richt zich
vooral op wat er nodig zou zijn aan (inter-)bestuurlijke en financiële
randvoorwaarden om de grote maatschappelijke opgaven van dit moment te
realiseren. De notitie is op 1 juli jl. gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer, u
kunt de notitie hier vinden.
12. Aankondiging dag van de stad

U wordt van harte uitgenodigd voor de vijfde Dag van de Stad op maandag 1
november 2021 in Heerlen. Op de Dag van de Stad komen alle thema’s van de
stad, als economie, wonen, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, onderwijs,
bevolkingsdaling en bouwen, samen. We richten ons op crossovers in
samenwerking omdat stedelijke vraagstukken een integrale manier van werken
vragen.
Komt u naar Heerlen en wilt u ook ontdekken wat er ’s nachts allemaal gebeurt in
de stad en omgeving? Meldt u dan aan voor een van de nachtelijke
stadswandelingen tijdens de Nacht van de Stad op zondag 31 oktober. Een
cabaretier opent de Nacht in het Parkstadtheater en aansluitend bezoekt u de
zilverzandgroeves, het Maankwartier of de Wilhelminaberg by night. Maar u kunt
ook een mural tocht maken en zelf aan de slag met graffiti.
Tijdens de Dag van de Stad op 1 november hebben we de Deense top architect
Jan Gehl ingevlogen. Gehl bekijkt steden op ooghoogte en ervaart ze met alle
zintuigen. Met Kopenhagen, Melbourne en New York als voorbeeld laat Gehl zien
hoe zijn gedachtegoed steden daadwerkelijk leefbaarder kan maken. Ook kunt u
verschillende last lectures volgen van o.a. Maarten van Rossum, Tessa
Cramer en Michiel Huisman. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan
ontwerpateliers waarbij u aan de hand van een praktische en prikkelende
ontwerpmethode aan de slag gaat met herkenbare complexe vraagstukken uit
diverse steden. Kortom, bekijk alvast het blokkenschema en schrijf je in voor de
Dag van de Stad, op www.dedagvandestad.nl
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D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. I ndien 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. D e Staat aanvaardt geen
aans prakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
T his message may contain information that is not intended for you. I f 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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