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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Iv3-Informatievoorschrift-2017 

2. Addendum bij G2A SiSa-bijlage 

3. Rechtmatigheid sociaal domein over 2015 

4. Handreiking finale jaarafsluiting 2015 sociaal domein 

5. Netwerkmiddag Iv3 en SiSa 

6. SiSa workshop voor starters 

 

 

1. Iv3-Informatievoorschrift-2017 

In 2014 zijn werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van diverse 

geledingen gestart met de herziening van de Iv3-informatievraag. 

Bij deze herziening stond een aantal doelen voor ogen, onder andere het 

actualiseren van de informatievraag: veel van de begrippen waren verouderd en 

sloten niet meer aan bij de hedendaagse organisatie van de provincies, 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is er nadrukkelijk naar 

gestreefd om begrippen te hanteren waarmee de medeoverheden zich onderling 

beter kunnen vergelijken. Eveneens is gekeken naar de bestaande financiële 

categorieën en balansstanden. Ook daarbij is uiteindelijk een aantal zaken 

geactualiseerd. In december 2015 zijn de eerste overzichten op de website van 

BZK gepubliceerd. Het betrof het overzicht van taakvelden, economische 

categorieën en balansstanden en de was-wordt lijst. 

 

De overzichten op internet zijn weer geactualiseerd: 

Voor de provincies zijn geplaatst:  

- Het Iv3-informatievoorschrift-2017 exclusief de toelichting bij de taakvelden 

(deze toelichting komt waarschijnlijk begin maart beschikbaar) en de ‘was-

wordt lijst’; 

- Een beslisboom voor het toekennen van economische categorieën (onderdeel 

Lasten). Met deze beslisboom wordt het toekennen van de juiste lasten 

categorie eenvoudiger gemaakt. 

 

Voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn geplaatst: 

- Het Iv3-informatievoorschrift-2017 inclusief toelichting en de ‘was-wordt lijst’; 

- Een  beslisboom voor het toekennen van economische categorieën (onderdeel 

Lasten). Met deze beslisboom wordt het toekennen van de juiste lasten 

categorie eenvoudiger gemaakt. 

- BZK heeft de afgelopen week de site www.vraagbaakiv3gemeenten.nl 

gepubliceerd. Deze website bevat informatie over het Iv3-informatiesysteem. 

Met deze internetapplicatie kan men via trefwoorden zoeken naar de 

bijbehorende taakvelden. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/iv3
http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
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Deze trefwoordenwebsite zal de komende maanden nog verfijnd worden. 

Via deze site is ook het totale Iv3-informatievoorschrift-2017 gemeenten te 

downloaden. Op en aanmerkingen over de site horen we uiteraard graag, via het 

Iv3-vraagformulier! 

 

2. Addendum bij G2A SiSa-bijlage 2015 

Er is helaas een correctie nodig in de SiSa-bijlage 2015 mbt G2A. In kolom 3 

staat correct verwoord dat gemeenten hier het totaal verantwoorden over het 

jaar T-1 (2014). Bij de aard van de controle moet echter een R staan in plaats 

van n.v.t.  Dit betreft alle genoemde indicatoren van G2A, behalve G2A/01 en 

G2A/06, die de gemeentecode betreffen.  

 

3. Rechtmatigheid sociaal domein over 2015 

Minister Plasterk heeft, mede namens staatssecretaris Van Rijn van VWS, een 

brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de decentralisaties op het terrein van 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. De brief 

gaat in het bijzonder over de effecten van deze decentralisaties op de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de gemeentelijke uitgaven over 2015. Deze 

problematiek speelt nu volop. In de brief ondersteunt de minister de handreiking 

van de VNG en de zorgbranches aan de gemeenten en de zorgaanbieders om op 

lokaal of regionaal niveau te komen tot pragmatische oplossingen voor de 

financiële afrekening over 2015 (par. 4). Dit mede in overleg met hun 

accountants. Zie ook de recente brieven van de VNG en de Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants. 

 

In de laatste paragraaf van zijn brief gaat de minister in op het bredere 

perspectief van de accountantscontrole bij gemeenten. In dat kader komt het 

rapport d.d. 3 juli 2015 van de werkgroep ‘Vernieuwing accountantscontrole 

gemeenten’ onder voorzitterschap van de heer Staf Depla, wethouder van 

Eindhoven, kort aan de orde . 

 

4. Handreiking finale jaarafsluiting 2015 sociaal domein 

Zorgaanbieders en gemeenten zijn druk met de financiële afsluiting van 2015 

voor de geleverde zorg voor Wmo en Jeugd. Voor een pragmatische afsluiting van 

het jaar is er nu de Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo 

en Jeugd 2015. 

 

In deze handreiking staat een aantal suggesties om het jaar af te sluiten. De 

handreiking is afgestemd met de NBA en bevat een uitwerking van de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z03800&did=2016D07747
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/accountantscontrole-sociaal-domein-2015-vervolgbrief
https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Brief-NBA-over-afrekening-zorgkosten-in-jaarrekening-2015-van-gemeenten-en-zorginstellingen/
https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Brief-NBA-over-afrekening-zorgkosten-in-jaarrekening-2015-van-gemeenten-en-zorginstellingen/
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/gemeenterekening-naar-een-accountantscontrole-op-maat
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/accountantscontrole-begroting-verantwoording/nieuws/gemeenterekening-naar-een-accountantscontrole-op-maat
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bestuurlijke afspraken van medio december tussen het Rijk, VNG, NBA en 

zorgbranches. 

 

U kunt de desbetreffende handreikingen downloaden op Gemeenten van de 

Toekomst.  

Voor meer informatie over het sociaal domein volg ons op @gemeentenvdt  

 

 

 

 

 

5. Netwerkmiddag Iv3 en SiSa  

Het Ministerie van BZK organiseert op donderdagmiddag 21 april 2016 van 

14.00 tot 16.30 op de Turfmarkt 147 te Den Haag een netwerkbijeenkomst om 

de actuele ontwikkelingen en perspectieven rond Iv3 en SiSa met u te bespreken. 

Zelf krijgt u ook de gelegenheid om actualiteiten in te brengen. De bijeenkomst is 

bedoeld voor de coördinatoren Iv3 en SiSa bij medeoverheden. Bent u SiSa- of 

Iv3-coördinator bij provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling dan kunt 

u zich voor 4 april aanmelden bij postbusibi@minbzk.nl, deelname is gratis. Na 

aanmelding ontvangt u extra informatie over deze bijeenkomst. 

 

6. SiSa workshop voor starters 

Het Ministerie van BZK organiseert op vrijdag 18 maart 2016 van 9.45 tot 14.00 

uur voor nieuwe SiSa-medewerkers van provincie, gemeenten of 

gemeenschappelijke regelingen de workshop SiSa voor starters. Met deze 

workshop wil het ministerie medewerkers die minder dan zes maanden werkzaam 

zijn bij gemeenten of gemeenschappelijke regelingen op weg helpen met het 

verzamelen, invullen en indienen van de SiSa- (Single information, Single audit) 

stukken bij het CBS. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (met 

verdere informatie) dat de SiSa-contactfunctionaris van uw organisatie heeft 

ontvangen of via postbusibi@minbzk.nl onder vermelding van aanmelding SiSa 

workshop voor starters. 

 

Let op: de workshop SiSa is alleen bestemd voor starters. Alleen de 

basiselementen worden besproken en uitgelegd. Met vragen over SiSa kunt u 

terecht bij het team informatie via de SiSa-vragenformulieren op 

www.rijksoverheid.nl/sisa. 

 

 

 

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/Handreiking-finale-jaarafsluiting-2015-sociaal-domein-021800
http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Handreiking-finale-jaarafsluiting-2015-sociaal-domein-021800
https://twitter.com/gemeentenvdt
mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/sisa

