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Hierbij ontvangt u de vierentachtigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De 
nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 
 
In deze nieuwsbrief: 

1. Zomernieuwtje: website gemeentefinanciën online! 
2. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 
3. Sisa-Iv3 jaaraanlevering update 
4. Iv3 vraagbaak gewijzigd 
5. Regio enveloppen handige links 
6. NIEUWSBERICHT juli 2018 Commissie BBV 
7. Terugblik Sociale Top 2018 
8. Expertgroep rechtmatigheid 

 
 

1. Zomernieuwtje: website gemeentefinanciën online!  
Met temperaturen van ruim boven de 25 graden lijkt het al weken zomervakantie, 
maar de schoolvakanties en het reces voor de colleges zijn eigenlijk pas net voor 
alle regio’s begonnen. Velen trekken erop uit naar verre oorden, anderen blijven 
juist lekker dicht bij huis.  

 
Maar wat nu als je een van de 
weinigen bent die nog aan het 
werk is? Of als je net terug bent 
en je draai nog niet goed kunt 
vinden? Je kunt natuurlijk die 
klusjes oppakken waar je 
tijdens drukke maanden niet 
aan toe kwam, een lange 
lunchpauze nemen of al 
beginnen aan de 
voorbereidingen voor de 
werkzaamheden van de nieuwe 
periode die na de vakanties 
aanbreekt.  

 
Of… je kunt nieuwe dingen ontdekken, je kennis verbreden en iets uitproberen. 

 
Voor die achterblijvers of terugkomers hebben we een leuk nieuwtje: de 
pilotversie van de online database gemeentefinanciën van het ministerie van BZK 
is met ingang van 31 juli 2018 online! Ga naar: www.financiengemeenten.nl. 

 
De pilotversie bevat financiële informatie op het niveau van individuele 
gemeenten op basis van: 
- de circulaires van het gemeentefonds,  
- de Iv3-data zoals die door gemeenten zijn aangeleverd bij het CBS en  
- de financiële kengetallen.  

 

http://www.financiengemeenten.nl/
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De pilotversie van de online database is de eerste stap in de modernisering van 
de informatievoorziening over de financiën van de medeoverheden door het 
ministerie van BZK. BZK wil op deze manier de beschikbare informatie beter 
ontsluiten voor gemeenten en andere belangstellenden. Informatie over de 
(ontwikkeling van de) financiële positie en over de hoogte, samenstelling en 
ontwikkeling van de rijksuitkeringen is voor gemeenten van groot belang. Onder 
meer voor de goede uitoefening van de taken en om weloverwogen keuzes te 
kunnen maken. 

 
De ontwikkeling van de online-database is mede een reactie op aanbevelingen uit 
twee rapporten. Allereerst het rapport van de VNG-commissie Depla om de 
informatievoorziening te verbeteren en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te 
vergroten. Ten tweede het rapport ‘Rekening houden met verschil’ om de 
transparantie en uitlegbaarheid van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
te vergroten. Ook het Regeerakkoord van het huidige kabinet onderstreept de 
ambitie en het belang van het toegankelijk maken van algemene, openbare 
informatie via open data. 

 
De ervaringen met deze pilotversie worden gebruikt bij de stapsgewijze 
doorontwikkeling en uitbreiding van de database. Vragen, opmerkingen en 
wensen kun je doorgeven via het contactformulier bij de database. 
 

2. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 
Voordat de zomervakantie en het reces 
begon, stond er nog een groot evenement op 
het programma. Te weten de jaarlijks 
terugkerende Regiodagen Gemeentefinanciën. 
De organisatie kijkt terug op drie mooie dagen! Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit jaar samen met de VNG, de FAMO, in 
totaal ruim 900 bezoekers mogen ontvangen. Hieronder volgt een korte terugblik 
op het evenement van de organisatie. 
 
Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën in Rotterdam, Zwolle en voor 
het eerst dit jaar in ’s-Hertogenbosch gingen de deelnemers met elkaar in 
gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeentefinanciën. De 
deelnemers kwamen bijeen om zich te informeren, te netwerken, maar óók om te 
inventariseren wat er zoal leeft en speelt. 
 
Samen meer bereiken: 
Het thema van dit jaar was “Samen meer bereiken”. Er werd niet alleen 
gesproken over het Interbestuurlijk Programma, maar tevens gingen de 
deelnemers met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die zich voordoen op 
thema’s als de omgevingswet, sociaal domein, digitalisering. Maar ook over 
nieuwe methodes, nieuwe of gewijzigde wet en regelgeving, fiscaliteit en meer.  

 
De opening en introductie van het thema “samen meer bereiken” vulden de twee 
dagvoorzitters – Teun Eikelboom (Zwolle en ‘s-Hertogenbosch) en Sicco Louw 
(Rotterdam) – op eigen wijze in. Daarna kwam er in wisselende samenstellingen 
met onder andere wethouders uit Hellendoorn en Houten, een concerncontroller 
uit Nissewaard, afdelingshoofd en directeur van de directie Bestuur en Financiën 
van het ministerie van BZK voor een panel op het podium. Door het panel werd 
ingegaan op het Interbestuurlijk Programma en wat dit voor de deelnemers in de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/rekening-houden-met-verschil


 

 3 

zaal mogelijk gaat betekenen. Voorafgaande aan de plenaire sessie konden de 
deelnemers, aangeven welke thema’s zei naast de financiën belangrijk vonden uit 
het Interbestuurlijk Programma. Klimaat en het sociaal domein bleken bij alle drie 
de locaties het belangrijkst te worden gevonden.  

 
Jan van Setten: 
Voordat iedereen zich naar de workshops begaf, verzorgde Jan van Setten 
(auteur en expert in gedragsverandering, klantgerichtheid en persoonlijk 
leiderschap) een presentatie over “hoe ze zover te krijgen”. “In de praktijk zijn 
we als mens in staat het leven behoorlijk ingewikkeld te maken. We doen vaak 
niet wat we werkelijk willen, denken meer in problemen dan in oplossingen en 
maken meer zorgen dan wensen.”  Aldus Jan van Setten. Een enerverende 
opening, waar nog de hele dag (en ook in de dagen daarna) nog over werd 
doorgepraat. Allen nog in verwondering over de voordracht van Jan van Setten, 
was het ochtendprogramma na Jan van Setten weer afgerond. Op naar de koffie 
en de workshops!  

 
Workshops  
Ook dit jaar was er weer een ruim aanbod van workshops met financiële insteek 
over o.a.: de Meicirculaire, de financiële verhoudingen, open data, duurzame 
lokale heffingen, methode begroten en verantwoorden, actuele ontwikkelingen 
BBV, financiering bijstand, verantwoording sociaal domein, de GREX, de social 
impact bonds, serious gaming (OZB), de Omgevingswet en Staatssteun. Op de 
website van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018, zijn de presentaties en 
andere informatie terug te vinden.  
 
Na de eerste workshopronde konden de deelnemers van een welverdiende lunch 
genieten, om vervolgens nog aan twee workshoprondes te kunnen deelnemen.  
Na een dag informatie opnemen, ervaringen delen, discussiëren en netwerken 
werd de dag in de plenaire zaal afgesloten door de dagvoorzitter en creatief 
denker Rob Urgert. Rob deelde het geheim van creativiteit. Wat is er nodig voor 
een goed idee? Als je niet creatief bent, wat kan je dan doen om het wel (of op 
zijn minst een beetje) te worden? Met als achtergrond na vandaag samen tot 
creatieve ideeën te komen om samen meer te kunnen bereiken.  
Aan het einde van de plenaire afsluiting nodigde de dagvoorzitters iedereen uit, 
om na te praten tijdens de borrel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(foto: Alex de Vocht Fotografie) 

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/regiodagen-2018/
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3. Sisa-Iv3 jaaraanlevering update 
In deze periode zijn er drie aanlevermomenten, voor die provincies, gemeenten 
en gemeenschappelijke regelingen die SiSa- of Iv3-gegevens moesten 
aanleveren. De data hiervoor waren 15 juli (jaarverantwoording SiSa 2017 en 
jaarcijfers realisatie Iv3 2017 en deze week nog 1 augustus (Iv3 2e kwartaal 
2018).  

 
Aanlevering SiSa 2017 
Momenteel hebben alle provincies, gemeenten 
en gemeenschappelijke regeling de SiSa 
verantwoording over 2017 aangeleverd. Een 
beperkt aantal gemeenten had dit jaar uitstel 
aangevraagd. Ook had een aantal 
accountantskantoren moeite om tijdig de 
controleverklaring te verstrekken aan de 
gemeenten.  

 
Aanlevering Iv3 realisatie  
Momenteel hebben nog een aantal gemeente 
de Iv3-realisatie-cijfers niet plausibel bij het CBS aangeleverd. We vragen u dit 
alsnog zo spoedig mogelijk te doen!  
 
Aanlevering Iv3 2e kwartaal 
Niet alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die hiervoor van 
toepassing zijnde Iv3-gegevens over het 2e kwartaal moeten aanleveren bij het 
CBS, hebben nog gedaan. Heeft u nog geen plausibele levering gedaan, lever het 
2e kwartaal dan alsnog zo spoedig uiterlijk 1 augustus als mogelijk in. Het 
volgende kwartaal (het 3e kwartaal) zal vóór 1 oktober plausibel moeten worden 
aangeleverd. 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 of SiSa 
aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier of SiSa-
contactformulier op de website. 
 

4. Iv3 vraagbaak gewijzigd 
Naar aanleiding van vragen die we ontvingen via de postbusIV3@minbzk.nl  
hebben wij de beschrijvingen van enkele taakvelden aangepast op de 
www.vraagbaakiv3gemeenten.nl Het gaat hierbij (o.a.) om: 
 

i. Wet Basisregistratie Ondergrond – Taakveld 8.1  
ii. Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen – taakveld 8.3 
iii. LHBT beleid – taakveld 6.1 
iv. Tegengaan radicalisering – taakveld 1.2 
v. Parkeerbeleid invaliden (inclusief leges) - taakveld 6.1 

5. Regio enveloppen handige links 
Vanaf juni kunnen de regionale partners voorstellen indienen via RVO (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Meer informatie hierover kunt 
u vinden via: 

• Rijksoverheid.nl – nieuwsbericht over de regio deals; 

mailto:postbusIV3@minbzk.nl
http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/voorstellen-voor-regio-deals-vanaf-vandaag-mogelijk
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• Kamerbrief – aanpak regio deals; 
• De RVO-website o.a. voor toelichting procedure en aanmelding proposities:  

www.rvo.nl/regiodeals 
 

6. NIEUWSBERICHT juli 2018 Commissie BBV  
Vragen en antwoorden (V&A) 
De in de eerste helft van 2018 behandelde 
vragen en antwoorden (V&A) zijn 
beoordeeld, op het bieden van nader inzicht 
ten opzichte van de notities van de 
commissie. Deze zijn nu gepubliceerd met 
een clustering per onderwerp. 

 
Workshops commissie BBV tijdens Regiodagen 
Tijdens de drie Regiodagen BZK hebben leden van de commissie BBV telkens drie 
keer een workshop gehouden. Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan de orde 
geweest: zie presentatie op de website van de Regiodagen Gemeentefinanciën. 
Tijdens de workshop is naar de mening van de aanwezigen gevraagd met gebruik 
van zeven stellingen. Een samenvatting van de uitkomsten komt in de volgende 
vergadering van de commissie aan de orde.  
Duidelijk is wel dat de uitkomsten de ingezette koers van commissie 
ondersteunen:  
• informatie (notities, website) ook richten op bestuurders ter ondersteuning 

van de advisering; 
• beperken publicatie tot alleen relevante vragen & antwoorden gekoppeld aan 

onderwerpen notities; 
• verbeteren zoekfunctie op de website en het bieden van mogelijkheden voor 

interactieve discussie. 
 
Er zijn opmerkingen gemaakt over accountants, over definities en gebruik van 
kengetallen en indicatoren, over hoe om te gaan met het toepassen van 
taakvelden en overhead en over de betekenis van het geven van een verklaring 
over rechtmatigheid door het college van B&W. Bij behandeling van de 
uitkomsten zal de commissie zich beraden hierover. 

 
7. Terugblik sociale Top 2018 

“De beste oplossingen worden bedacht 
door de mensen die er dagelijks mee 
bezig zijn” 
 
Ruim 650 bevlogen en betrokken 
‘ambassadeurs’ van het sociaal 
domein, professionals, vrijwilligers en 
creatieve denkers kwamen op 11 juni 
bij elkaar in Utrecht. Zij doorkruisten 
de stad te voet, op de fiets en per bus 
om met eigen ogen te zien hoe we als samenleving kwetsbare mensen 
ondersteunen. We kijken terug op een bijzondere dag. Deelnemers van 
verschillende plekken uit het sociaal domein deelden hun ervaringen, merkten dat 
ze baat hebben bij dezelfde oplossingen of last hebben van hetzelfde probleem. 
De website socialetop.nl biedt in foto´s, filmpjes, verslagen en een kleurrijk 
magazine een overzicht van wat op de Sociale Top gebeurde. Een mooi 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/08/kamerbrief-aanpak-regio-deals
http://www.rvo.nl/regiodeals
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/regiodagen-2018/presentaties/presentatie-workshop-7-actuele-ontwikkelingen-bbv-samen-meer-bereiken-voor-wie-doen-we-het-eigenlijk/
https://www.socialetop.nl/
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aandenken voor wie bij de dag betrokken was of ter inspiratie voor iedereen die 
hart heeft voor het sociaal domein. 

 
8. Expertgroep rechtmatigheid 

Het Zijlstra Center (onderdeel van de VU) buigt zich vanuit een open vraagstelling 
over vernieuwing van bestuur, organisatie, verantwoording en controle in de 
publieke sector. Op initiatief van het Zijlstra Center is een expertgroep 
rechtmatigheid in het leven geroepen. De opbrengsten van deze expertgroep 
worden gepubliceerd op de: Website rechtmatigheid. De stukken die hier 
gepubliceerd worden zijn voortgekomen uit de discussies, die in het Expertforum 
gevoerd zijn en ingebracht door deelnemers aan het forum. 

 
Het centrale thema is verwoord in een aantal hartenkreten:  
• doorgeschoten bureaucratische regels benemen het zicht op het doel; 
• detaillisme in uitwerking en uitleg van regelgeving leidt tot onvrede bij 

burgers en bedrijven;  
• de rechtmatigheid overheerst de doelmatigheid;  
• een toenemende spanning tussen de perceptie van de maatschappelijke 

werkelijkheid en regels;  
• etc. 

 
Het begrip rechtmatigheid speelt hierbij een centrale rol. Welke ruimte hebben 
bestuurders nog om met gezag een afweging te maken? Als de rechtmatigheid op 
orde is, ben je dan ook daadwerkelijk ‘in control’? Maar vooral: hoe krijgen we 
meer zuurstof in het systeem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/het-zijlstra-center/onderzoek/rechtmatigheid-nieuwe-tijd/index.aspx

