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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Meicirculaires online 

2. Financiën gemeenten en provincies nieuwe plek op rijksoverheid.nl 

3. Vereenvoudiging uitkeringenstelsel Rijk – decentrale overheden 

4. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2014  

5. Herinnering Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 

6. Succesvolle Regionale Inkoopdagen Sociaal Domein 

 

 

1. Meicirculaires online 

De meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds staan weer online. De 

meicirculaire gemeentefonds en de meicirculaire provinciefonds 2015 informeren 

gemeenten en provincies over de uitkeringen uit het fonds. 

 

2. Financiën gemeenten en provincies nieuwe plek op rijksoverheid.nl 

Sinds 29 mei 2015 kunt u informatie over provincie- en gemeentefinanciën op 

een nieuwe plek terugvinden op de website www.rijksoverheid.nl. Bent u op zoek 

naar informatie over het gemeentefonds, provinciefonds, SiSa, Iv3, financieel 

toezicht of andere gerelateerde onderwerpen, dan kunt u die via deze link vinden.  

 

3. Vereenvoudiging uitkeringenstelsel Rijk – decentrale overheden 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in het jaarlijkse 

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aangekondigd het zogeheten 

uitkeringenstelsel met geldstromen van Rijk naar decentrale overheden te 

vereenvoudigen en te verhelderen. Het stelsel zal worden afgeslankt tot drie 

complementaire, maar ook duidelijk te onderscheiden typen: algemene uitkering, 

decentralisatie-uitkering en specifieke uitkering. De komende tijd staat in het 

teken van de start van het wetswijzigingtraject dat hiervoor nodig is. Voor meer 

informatie verwijzen we u graag naar het rapport en de bijgevoegde Leidraad, 

waarin criteria zijn opgenomen per uitkeringstype. 

 

4. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2014  

Uiterlijk 15 juli 2015 dienen gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen, die daarvoor in aanmerking komen, het Iv3 jaarverslag en de SiSa 

verantwoording tijdig en plausibel te hebben aangeleverd. Mocht uw organisatie 

in aanmerking komen dan zal u ook een attenderingsbrief ontvangen. Aanlevering 

van de gegevens vindt plaats via het portaal van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Bij niet tijdige en/of niet plausibele aanlevering, volgt het 

maatregelenbeleid, dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over het 

maatregelenbeleid de Nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 2014.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/06/01/meicirculaire-gemeentefonds-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/05/13/overzicht-van-de-specifieke-uitkeringen-per-ministerie-in-2014-inzake-onderhoudsrapport-specifieke-uitkeringen-osu-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2015/05/13/leidraad-bij-de-keuze-voor-algemene-uitkering-decentralisatie-uitkering-en-specifieke-uitkering-inzake-onderhoudsrapport-specifieke-uitkeringen-osu-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/01/09/definitief-sisa-procedure-aanlevering-verantwoordingsinformatie-2014-20150109.html
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5. Herinnering Regiodagen 

Gemeentefinanciën 2015  

Ook dit jaar organiseert het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in samenwerking met 

de FAMO en de VNG weer de Regiodagen 

Gemeentefinanciën. Dit jaar zullen deze 

plaatsvinden op 25 juni, 2 juli en 9 juli. 

Kijk voor meer informatie over op de 

website. Er zijn nog enkele plekken 

beschikbaar. Let op: vol = vol.  

 

6. Succesvolle Regionale Inkoopdagen Sociaal Domein 

 

Op 21 en 28 mei vonden de 

Regionale Inkoopdagen Sociaal 

Domein plaats in Zwolle en 

Rotterdam. In totaal kwamen er 

ruim 100 inkopers en 

beleidsmedewerkers van 

gemeenten bij elkaar om kennis en 

ervaringen te delen.  

 

 

 

Het sturen op kwaliteit, het stimuleren van innovatie vanuit de rol van 

opdrachtgever en de nieuwe aanbestedingsregels die vanaf volgend jaar van 

toepassing zijn, waren punten waarover op deze dag gediscussieerd is. Een 

uitgebreider verslag van de bijeenkomsten is binnenkort beschikbaar via deze 

website en via de volgende nieuwsbrief van gemeente van de toekomst. 

 

 

 

 

Colofon 

Aan- en afmeldingen voor deze nieuwsbrief kunnen worden doorgegeven via postbusibi@minbzk.nl 

Contactpersonen SiSa en Iv3 ontvangen de nieuwsbrief automatisch. 

 

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://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/regiodagen
http://gemeentenvandetoekomst.nl/
mailto:postbusibi@minbzk.nl

