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Wat wordt bedoeld met de indicator “Individuele bestedingen die 
meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen”?

De indicator is bedoeld om inzicht te hebben in individuele bestedingen die afzonderlijk 
meer dan 20% van het totaal van de BDU bedragen. Krijgt een gemeente, bijvoorbeeld, 20 
mln. euro BDU in enig jaar, dan dient hier het bedrag te worden opgenomen van alle 
individuele bestedingen die de 4 mln. euro te boven gaan.

Het bedrag bij de indicator "Totaal besteed bedrag (jaartal)" dient dan overigens het totaal 
te zijn, dus inclusief de bestedingen die bij de indicator "Individuele bestedingen die meer 
dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen" al zijn verantwoord.

Wanneer is er sprake van een besteding die de provincie in de SiSa-
verantwoording kan opnemen?

Pas als uw provincie heeft vastgesteld dat de gemeente het geld inderdaad heeft besteed 
aan een doel conform artikel 2 en 3 van de wet BDU kan uw provincie dat deel van het geld 
als besteding opnemen in de SiSa-verantwoording . Die verantwoording wordt afgelegd via 
de SiSa-bijlage, en deze is al onderwerp van accountantscontrole. Als bij een 
beschikkingsnummer in kolom 19 "Ja" is ingevuld, kan worden geconcludeerd dat het 
project is afgerond en de gemeente het geld rechtmatig heeft besteed aan de BDU. Alsdan 
kunt u overgaan tot vaststelling en het betreffende project blijkens de door u aangehaalde 
brief van 16 maart 2007 in de SiSa-verantwoording van de provincie opnemen. 

De SiSa-bijlage houdt rekening met de mogelijkheid om aan te geven over er sprake is van 
een eindverantwoording of niet. Er wordt niet expliciet voorzien in de mogelijkheid om het 
bereiken van mijlpalen aan te geven die voldoen aan de eisen in de door u aangehaalde 
brief van 16 maart 2007. Indien u aan een gemeente beschikkingen hebt afgegeven waarin 
deze mijlpalen benoemd zijn als moment voor een tussentijdse subsidieafrekening 
adviseren wij u met de betreffende gemeente (en haar accountant) de afspraak te maken 
om het bereiken van een mijlpaal in kolom 18 aan te geven. Op basis van deze informatie 
en eventueel naar aanleiding hiervan op te vragen voortgangsrapportages of uit te voeren 
controles kan dan worden vastgesteld dat de mijlpaal is bereikt, en kan verantwoording als 
BDU-besteding in de SiSa-bijlage van de provincie plaatsvinden.

Wanneer is er sprake van een besteding die de gemeenten in hun 
SiSa-bijlage kunnen opnemen?

Het feit dat de gemeente op beschikkingsniveau kan aangeven of er sprake is van een 
eindverantwoording of niet, impliceert dat het mogelijk is om ook van die beschikkingen 
waarvan het project nog niet is afgerond, bestedingen op te voeren. Naar onze mening ligt 
dit ook voor de hand, aangezien op die wijze de aansluiting met de bestedingen volgens de 
jaarrekening van de gemeente gehandhaafd blijft. Pas als bij een beschikkingsnummer in 
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kolom 19 "Ja" is ingevuld, gaat de provincie over tot vaststelling.  
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