
 

Addendum zowel bij de SiSa-bijlage als de Invulwijzer 2022/ E55 - Tijdelijke regeling specifieke 

uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028  

De tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028 is per 

abuis niet opgenomen in de SiSa bijlagen de Invulwijzer 2022. Hieronder is de SiSa informatie 

horende bij de regeling.  
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E55 Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028  

Doelgroep:  

Relevante wet- en regelgeving:  

Relevante informatie en websites: 

E55 Indicatoren Toelichting 

01 Besteding (jaar T) Vul de bestedingen in van het betreffende 

verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2 Besteding. 

02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Deze indicator is vergelijkbaar met indicator Besteding 
(jaar T) (E55/01) maar dan cumulatief voor alle 

voorgaande jaren vanaf het eerste 

verantwoordingsjaar. 

 

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie. 

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen. 



In de SiSa-bijlage van 2021 komt deze indicator overeen 
met indicator 01. 

03 Cumulatieve cofinanciering (t/m 

jaar) - totale project 

 

04 Correctie besteding (jaar T-1) - 
totale project 

 

03 Eindverantwoording (Ja/Nee) Vul ja in als alle projecten uit de beschikking zijn 

afgerond en dit de laatste verantwoording over de 

besteding van de middelen uit deze incidentele 

beschikking is. 

 

Zie 5.5. Eindverantwoording (Ja/Nee). 

 

 

Addendum bij de SiSa-bijlage/ Regeling C9 - Specifieke uitkering woningbouwimpuls 

In de SiSa-bijlage staat onder de C9 vermeld dat dit de verantwoording voor tranche 1 t/m 3 betreft. 

Dit moet tranche 1 t/m 4 zijn. Conform de beschikking dient ook tranche 4 onder de C9 te worden 

verantwoord.  

 

Addendum bij de SiSa-invulwijzer/  Regeling C26 - Culturele voorzieningen provincies 

Indicator C26/02 vertoont in de SiSa-bijlage een inconsistentie met de invulwijzer. Deze indicator is 

bedoeld voor eventuele correcties over jaar T-1. Waar in de invulwijzer 2020 staat vermeld moet 

2021 worden gelezen. 

 

Addendum bij de SiSa-invulwijzer/ Regeling D10 – Volwasseneneducatie 

In de toelichting bij indicator D10.05 is een percentage vermeld dat tijdens de coronaperiode (jaren 

2020 en 2021) mocht worden doorgeschoven n.l. 50%, dit percentage is inmiddels 25%. Dit resulteert 

in onderstaande gewijzigde toelichting: 

D10 Indicatoren Toelichting 

05 Reservering besteding van 

educatie in (jaar T) voor volgend 

kalenderjaar (jaar T+1)  

Dit omvat de middelen die worden doorgeschoven naar 

het volgende jaar, indien er sprake is van 

onderbesteding. Het niet bestede bedrag is 

gemaximeerd op 25% van de voor dat jaar toegekende 

uitkering educatie.  

Zie art. 2.3.2 van de WEB en artikel 3.3.1 van de 

Uitvoeringsbesluit WEB 

 



Addendum bij regelingen C62 kwijtschelding gemeentelijke belastingen en G12 Kwijtschelding 

publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen in SiSa 2022 

In het kader van de hersteloperatie toeslagen verleent het college van B&W kwijtschelding van 

schulden in het sociaal domein en het belastingdomein. Gemeenten worden financieel 

gecompenseerd voor de gederfde opbrengsten en ontvangen een vast bedrag aan uitvoeringskosten 

per gedupeerde ouder. Hiervoor zijn twee aparte specifieke uitkeringen (spuks) van kracht 

geworden, van de ministeries van SZW (SiSa G12) en BZK (SiSa C62). 

In de SiSa verantwoording van 2021 is gebleken dat er bij een groot aantal gemeenten verschillen 

bestonden tussen het aantal gedupeerden in de SiSa-verantwoording van gemeenten en de door de 

Belastingdienst opgestelde jaarlijst met het aantal gedupeerden. Op basis van het aantal 

gedupeerden wordt de hoogte van de uitvoeringskosten bepaald.  

In de SiSa-verantwoording van 2022 is na overleg tussen de ministeries van SZW, BZK en de VNG  

besloten de vergoeding voor de uitvoeringskosten voor het jaar 2022 te bepalen op basis van de 
jaarlijst van de belastingdienst. Deze vergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsbeschikkingen 

van de genoemde specifieke uitkeringen. Er vindt over 2022 geen verantwoording door gemeenten 
in SiSa 2022 meer plaats van het aantal gedupeerden. 

Gemeenten blijven zich in SiSa 2022 verantwoorden over de gederfde opbrengsten die het gevolg 

zijn van kwijtscheldingen in het kader van de hersteloperatie. Bij het ministerie van SZW betreft het 
de gederfde opbrengsten van de specifieke uitkeringen Participatiewet (G2, indicatoren G2/12 en 

G2/13), Bbz 2004 (G3, indicatoren G3/07 - G3/10), de Tozo (G4, indicatoren G4/17 - G4/19) en de 

kwijtscheldingen publieke schulden kinderopvangtoeslagaffaire in het SZW-domein (G12, indicatoren 
G12/01 en G12/02). De uitvoering van deze specifieke uitkeringen kan zijn uitbesteed aan een 

gemeenschappelijke regeling die over het jaar 2022 aan uw gemeente zal verantwoorden. Het gaat 
dan om de SiSa-bijlage van G2B (indicatoren G2B/15 en G2B/16), G3B (indicatoren G3B/09 – G3B/12 

en G4B (indicatoren G4B/14 – G4B/16). Bij de spuk van het ministerie van BZK gaat het om gederfde 

opbrengsten die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (C62).  

Addendum bij de Invulwijzer van de regelingen C62 kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 

G12 Kwijtschelding publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen in SiSa 2022 

In SiSa 2022 vindt er bij de regeling C62 en G12 geen verantwoording door gemeenten meer plaats 

over het aantal gedupeerden. In SiSa 2022 is er geen indicator “aantal gedupeerden” in de SiSa 

bijlagen van de regelingen C62 en G12 opgenomen. 

De ministeries van BZK en SZW bepalen de vergoeding van de uitvoeringskosten bij de genoemde 

specifieke uitkeringen op basis van het aantal gedupeerden per gemeente in de jaarlijst van 2022 van 

de belastingdienst. De vergoeding van de uitvoeringskosten wordt opgenomen in de 

vaststellingsbeschikking van deze specifieke uitkeringen over het jaar 2022 aan de gemeente.  

 

Addendum bij de Sisa-invulwijzer/Regeling B2 - Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp 

gedupeerden toeslagenproblematiek 

Voor indicatoren B2/17, B2/19 en B2/21 valt in de invulwijzer te lezen dat men ook cumulatief reeds 

verantwoorde kosten in mindering dient te brengen. Dit is onjuist, men kan bij deze indicator de 

kosten tot en met jaar T verantwoorden. 


