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Hierbij ontvangt u de tweeënzestigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De 

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van de financiële interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Terug- en vooruitblik 

2. Decembercirculaires 

3. SiSa 2015 

a) SiSa-bijlage op maat 

b) Verantwoorden NSL (E11/E11B) in 2015 

c) Verantwoorden BDU (E27B) in 2015 

4. Artikel 12-aanvragen 

5. Sociale top 2015 inspiratie op 54 locaties in Zwolle 

 

 

1. Terug- en vooruitblik 
Hierbij ontvangt u de laatste IBI-nieuwsbrief voor het jaar 2015.  

 

We kunnen terugkijken op een jaar met wijzigingen in de financiën met 

betrekking tot het Sociaal domein en wederom goed nieuws over SiSa. 

Gemeenten, accountants en ministeries hebben hun beste beentje voorgezet en 

dat heeft geleid tot een positieve SiSa-review van de Audit Dienst Rijk (ADR).De 

betreffende ministeries kunnen daarmee bij de vaststelling van de specifieke 

uitkeringen over 2015 steunen op de SiSa-verantwoording. 

 

Voor het jaar 2016 staan er ook weer veel verschillende onderwerpen op de 

agenda. Om te beginnen natuurlijk de financiële verantwoording via de 

jaarrekening over 2015, waarbij voor de gemeenten vooral het Sociaal domein de 

aandacht zal krijgen. Ook zal per 2016 de Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

gedecentraliseerd worden. 

 

Verder staat de omvangrijke implementatie van het nieuwe Iv3-

Informatievoorschrift-2017 op de rol. Voor dit laatste is in 2014 en 2015 al veel 

werk verzet. Onder leiding van de werkgroep-Depla (zie ook de volgende 

paragraaf) en de werkgroep-Maas (resp. gemeenten en provincies) is de lijst met 

functies/taakvelden flink op de schop gegaan. Ook de economische categorieën 

zijn (door het CBS) kritisch bekeken en daar waar noodzakelijk aangepast. Een in 

het oog springende verandering daarbij is, dat provincies en gemeenten dezelfde 

lijst met economische categorieën krijgen. Van de belangrijkste verandering bent 

u inmiddels op de hoogte: er is een eerste conceptoverzicht met de nieuwe 

taakvelden en categorieën beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2016 zullen 

meer gedetailleerde zaken helder moeten worden. 

 

Recentelijk hebben wij op de site de was-wordt tabellen van de taakvelden 

geplaatst: 
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Gemeenten:  Was-wordt tabel    Iv3-informatievoorschrift-2017 gemeenten   

>klik hier< 

Provincies: Was-wordt tabel   Iv3-informatievoorschrift-2017 provincies   

>klik hier< 

Uiteraard streven wij er naar zo snel mogelijk deze documenten te ontdoen van 

de status-voorlopig. Tegelijkertijd mag u deze status-voorlopig als een 

uitnodiging beschouwen om het overzicht indien nodig verder te verbeteren. 

 

Team postbus IBI wenst alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 

nieuwjaar toe. 

 

2. Decembercirculaires 

De decembercirculaires gemeente- en provinciefonds worden binnenkort op 

internet gepubliceerd. De decembercirculaires kunnen via de hyperlinks, 

gemeentefonds en provinciefonds worden geraadpleegd. De decembercirculaire 

2015 bevat informatie over de gemeentefonds- en / of provinciefondsuitkeringen 

over met name 2015. In de circulaires zijn de mutaties opgenomen die zich in het 

gemeentefonds of provinciefonds hebben voorgedaan na het verschijnen van de 

septembercirculaires 2015.  

 

In deze decembercirculaires is ook informatie gepubliceerd over het 

wijzigingsvoorstel Besluit Begroting Verantwoording (BBV). Het wijzigingsbesluit 

is gebaseerd op de voorstellen van de door de VNG ingestelde adviescommissie 

onder voorzitterschap van wethouder Depla. Inmiddels is de consultatiefase over 

het besluit afgerond. Naar aanleiding van de reacties van onder andere IPO en 

VNG, alsook van anderen die hebben gereageerd via de internetconsulatie, zoals 

de commissie BBV en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, zal 

het voorstel op enkele punten worden aangepast. 

 

3. SiSa 2015 

a) SiSa-bijlage op maat 

Het format voor het indienen van uw verantwoording over 2015 bij het CBS 

ontvangt u begin januari 2016 via een e-mail afkomstig van het CBS. Dit format 

is een excelbestand zonder macro’s, waarop alleen de regelingen zijn vermeld die 

voor uw organisatie van belang zijn. De basis voor het ‘knippen-en-plakken’ door 

het CBS is de verantwoordingslijst 2015, die begin januari 2016 definitief is. U 

kunt alvast een indruk krijgen van de SiSa bijlage op basis van de conceptversie 

die sinds 1 november online staat. SiSa-contactfunctionarissen van 

medeoverheden is nadrukkelijk gevraagd via een separate mail deze 

verantwoordingslijst en SiSa-bijlage voor 15 december te controleren op 

volledigheid. 

 

b) Verantwoorden NSL (E11/E11B) in 2015 

In de brief van 26 november 2015 van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu aan de Tweede Kamer, is bekend gemaakt dat zij het voornemen heeft om 

het NSL te verlengen tot het moment waarop de Omgevingsweg in werking treedt 

(in 2018). Voordeel hiervan is dat de luchtkwaliteitspunten op de huidige manier 

gemonitord kunnen blijven en steden meer tijd krijgen om hun reeds toegekende 

NSL-budgetten te besteden aan luchtkwaliteitsmaatregelen. Met het verlengen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/richtlijnen/2015/10/02/iv3-informatievoorschrift-gemeenten-en-gemeenschappelijke-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/richtlijnen/2015/10/02/iv3-informatievoorschift-provincies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/provinciefonds
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van de NSL sluiten het NSL en de Omgevingswet mooi op elkaar aan waardoor er 

geen juridisch overgangsregime nodig is. 

 

Vanwege de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het verruimde 

bestedingsbegrip niet meer van toepassing op jaar T (2015) en verwijderd uit de 

SiSa invulwijzer 2015. U verantwoordt dus zoals u dat ook in het (jaar T-1) 

(2014) deed voor het NSL. Zodra het besluit over de voorgenomen verlenging 

van de NSL en de manier van verantwoording in de komende jaren definitief 

bekend is, ontvangt u meer informatie hierover via het ministerie van IenM, de 

IBI-nieuwsbrief en de concept invulwijzer SiSa 2016. Mocht u hierop 

vooruitlopend vragen hebben, stel deze dan via de contactformulieren op 

www.rijksoverheid.nl/sisa. 

 

c) Verantwoorden BDU (E27B) 2015 

Over het jaar 2015 vindt de verantwoording over alle openstaande beschikkingen 

E27B via de SiSa-systematiek plaats, zoals u dit ook in voorgaande jaren heeft 

gedaan. In de SiSa-bijlage over 2016 zult u worden geïnformeerd over het 

verantwoorden van alle openstaande beschikkingen die in het kader van de 

specifieke uitkering Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer zijn afgegeven en 

nog niet in de SiSa 2015 kunnen worden eindverantwoord. 

 

Het is daarnaast mogelijk dat bij de provincies nog een positief eindsaldo 

openstaat per 31-12-2015 dat nog niet volledig is verplicht in de vorm van 

opdrachten c.q. subsidieverstrekkingen. Deze gelden mogen ook na 31-12-2015 

nog beschikt worden aan gemeenten en / of gemeenschappelijke regelingen en 

zullen dan nog in de SiSa-bijlage van 2016 e.v. moeten worden verantwoord.  

Hoe om wordt gegaan met de verantwoording van bestedingen ten laste van het 

provinciefonds (de gedecentraliseerde BDU Verkeer en Vervoer) hangt af van de 

regelgeving van de provincie. Elke provincie zal de inliggende gemeenten hierover 

verder informeren.  

 

4. Artikel 12-aanvragen  

Tot 1 december jl. konden gemeenten voor 2016 een artikel 12-aanvraag 

indienen. Alleen Vlissingen en Ten Boer hebben dit voor 2016 gedaan. Omdat zij 

dit ook al voor 2015 hadden gedaan, zijn er dus geen nieuwe gemeenten 

bijgekomen. Een artikel 12-gemeente kan geld krijgen bovenop de gewone 

uitkering uit het gemeentefonds. Dit wordt een aanvullende uitkering genoemd. 

Alle gemeenten betalen dus aan de aanvullende uitkering mee. Artikel 12-

gemeenten moeten aan een aantal voorwaarden van het Rijk voldoen om het 

extra geld te ontvangen. Zo moeten bijvoorbeeld de eigen inkomsten hoog 

genoeg zijn, moet er sprake zijn van een aanmerkelijk en structureel tekort en 

moeten de gemeenten zorgen dat de financiële situatie verbetert. Deze 

voorwaarden zijn er omdat de gemeenten eerst zelf hun best moeten doen om de 

financiële problemen op te lossen. Meer informatie over wat een artikel 12-

gemeente is en welke gemeenten dit zijn, kunt u vinden op Rijksoverheid.nl. 

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies/artikel-12-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies/artikel-12-gemeenten
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5. Sociale top 2015 inspiratie op 54 

locaties in Zwolle  

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ 

Funda Müjde, de actrice die na een ongeluk 

in een rolstoel terecht kwam, sprak tijdens 

de opening van de Sociale Top in de Grote 

Kerk, waar zo’n 750 mensen bijeen waren 

gekomen. Ondernemers, bestuurders, 

wetenschappers, vrijwilligers, professionals 

en andere voorlopers in het sociaal domein. 

Ondanks haar persoonlijke kracht moet Müjde hulp ontvangen. ‘Ik kan geen dag 

zonder steun, en dat is niet altijd makkelijk.  

Maar we hebben elkaar nodig, burgers en professionals. Jullie kunnen het verschil 

maken in het leven van een ander.’ 

 

Daarna gingen de aanwezigen in subgroepen uit elkaar om op 54 locaties in 

gesprek te gaan over actuele thema’s en dilemma’s rondom zorg, onderwijs, 

wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over het sociaal domein? Neem een kijkje op 

www.gemeentenvandetoekomst.nl of volg ons op Twitter via @gemeentenvdt 

 

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. 

 

http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Sociale-Top-2015-inspiratie-op-54-locaties-in-Zwolle_120123
http://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
https://twitter.com/gemeentenvdt

