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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Stand van zaken wijzigingsbesluit BBV 

2. Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein 

3. SiSa 

a) Definitieve SiSa-stukken 2015 

b) SiSa 2016 

c) SiSa in de provincies 

4. Artikel-12 rapporten over 2015 beschikbaar 

5. Landelijke werkconferenties Toekomstverkenningen 

 

 

1. Stand van zaken wijzigingsbesluit BBV 

Het advies van de Raad van State is inmiddels ontvangen en de door de Raad 

gemaakte opmerkingen worden verwerkt. De verwachting is dat het besluit medio 

februari zal worden gepubliceerd in het Staatsblad. 

De ministeriële regelingen die verband houden met dit besluit, inzake 

beleidsindicatoren en taakvelden en informatie voor derden (IV-3), zullen zo 

spoedig mogelijk worden gepubliceerd. 

De commissie BBV wil in februari, in samenhang hiermee twee nieuwe notities 

publiceren, respectievelijk over grondexploitaties en facilitair grondbeleid. 

De nieuwe notities over rente en verbonden partijen zullen later volgen. 

 

Voor inhoudelijke informatie over de wijzigingen wordt aangeraden de actuele 

informatie te volgen op de site van de commissie BBV en op Rijksoverheid.nl; 

onderwerp “Financiën gemeenten en provincies” . 

 

2. Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein 
Het eerste jaar van de grote decentralisaties in het sociale domein zit erop. Over 

2015 hebben gemeenten naar schatting 7,4 miljard euro uitgegeven aan 

jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Minister Plasterk van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt samen met staatssecretaris Van Rijn van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief voor aan de Tweede Kamer over de 

financiële verantwoording van deze gemeentelijke uitgaven. De voorbereidingen 

voor deze verantwoording zijn een beetje ondergesneeuwd, omdat de prioriteit 

terecht is gelegd bij de continuïteit van de zorg en de ondersteuning van burgers. 

Nu zal er snel gehandeld moeten worden. De brief bevat een overzicht van 

praktische handreikingen en andere hulpmiddelen voor gemeenten bij de 

verantwoording. Verder gaat de minister in op de stand van zaken met betrekking 

tot de controleverklaringen van de externe accountants bij de gemeenten over 

2015. Een derde thema van de brief betreft de accountantscontrole bij 

gemeenten in bredere zin. Op 9 december 2015 heeft minister Plasterk overleg 

gevoerd met de Tweede Kamer over de decentralisaties en toegezegd de kamer 

middels een brief te informeren. 

http://www.commissiebbv.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies
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Ander interessant nieuws rondom het sociaal domein kunt u vinden op de website 

van Gemeenten van de Toekomst. Recent uitgekomen is leidraad over 

burgerbetrokkenheid. Op welke manier kunnen inwoners in uw gemeente hun 

stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Lees hier meer over 

dit onderwerp. 

 

3. SiSa 

a) Definitieve SiSa-stukken 2015 

Sinds 11 januari 2016 staan de definitieve stukken SiSa 2015 online. Te weten de 

SiSa-bijlage 2015 (pdf versie), de invulwijzer SiSa 2015, de nota procedure 

verantwoordingsinformatie 2015, de nota verwachtingen accountantscontrole 

2015 en de tabel van fouten en onzekerheden 2015. Ook heeft de SiSa-

contactpersoon op 11 januari de SiSa-bijlage-op-maat (excel) ontvangen van het 

CBS. Deze versie kunt u gebruiken voor de verantwoording van de specifieke 

uitkeringen. Heeft u deze SiSa-bijlage-op-maat nog niet ontvangen neem dan zo 

snel mogelijk contact op via de contactformulieren op www.rijksoverheid.nl/sisa. 

 

Veel gestelde vraag over de SiSa-bijlage-op-maat:  

- “Ik wil het watermerk “Concept” in de SiSa-bijlage-op-maat (Excel) bij 

uitprinten verwijderen”.  

 

Klik in de menubalk boven in het Excel bestand op de button > invoegen (deze is 

te vinden in de menubalk rechts van start).  

 

 

Er verschijnt onder invoegen een nieuwe menubalk. Klik vervolgens in deze balk 

op de button > koptekst en voertekst.  

 

Klik daarna op de button> koptekst.  

 

 

In het excelbestand wordt nu de koptekst zichtbaar. Verwijder in de middelste 

koptekst in Excel de tekst “afbeelding”. Nu komt bij het printen de tekst “concept” 

niet meer naar boven.  

 

b) SiSa 2016  

Sinds 2 februari 2016 staat het eerste concept van de SiSa-bijlage 2016 

online. Hierin zijn de wijzigingen t.o.v. de SiSa-bijlage van 2015 opgenomen, 

die tot op heden bekend zijn. U kunt deze conceptversie vinden op de 

website.  

http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Leidraad-Burgerbetrokkenheid_121813
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/single-information-single-audit-sisa
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c) SiSa in de provincies 

De noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) maken ook na 

2015 gebruik van de SiSa-verantwoording voor de uitkeringen aan gemeenten 

die voorheen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer werden 

bekostigd. Deze maken daarmee deel uit van de SiSa-verantwoordingsbijlage 

bij de gemeentelijke jaarrekening. Zo wordt het voor de betreffende 

gemeenten mogelijk om naast de specifieke uitkeringen van de ministeries 

ook deze uitkeringen van de provincie als onderdeel van de jaarrekening 

gebundeld te verantwoorden zonder aparte controleverklaring per uitkering 

van de accountant. Door deze provincies wordt bekeken of op termijn meer 

subsidieregelingen op deze manier verantwoord kunnen worden. Eventueel 

kunnen in de komende jaren ook andere provincies gaan meedoen. 

 

4. Artikel-12 rapporten over 2015 beschikbaar 

Naar aanleiding van de verzoeken om een aanvullende uitkering op grond van 

artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet van Ten Boer en Vlissingen over 

2015, zijn voor beide gemeenten de inspectierapporten nu beschikbaar. In een 

inspectierapport wordt de financiële situatie van de gemeente geanalyseerd en 

worden voorstellen gedaan voor het gezondmakingsproces. Ook wordt een 

voorstel gedaan voor de aanvullende uitkering. Na een reactie van de gemeente 

en provincie en een advies over deze stukken van de Raad voor de financiële 

verhoudingen, zullen omstreeks de zomer de gemeentefondsbeheerders op basis 

van dit alles een definitief besluit nemen. De betreffende inspectierapporten treft 

u hier aan. 

 

5. Landelijke werkconferenties Toekomstverkenningen 

Op initiatief van het programma Gemeenten van de Toekomst zijn er in 2015 drie 

samenhangende landelijke werkconferenties Toekomstverkenningen 

georganiseerd. Ruim 130 unieke deelnemers, te weten gemeentesecretarissen, 

wethouders, directeuren sociaal domein en strategische partners verkenden op 

basis van de meest impactvolle en onzekere trends de toekomst. Deze 

verkenningen hebben via verschillende werkvormen geleid tot het ontwikkelen 

van een drietal scenario’s over hoe de Nederlandse samenleving er in 2030 uit 

kan zien en wat deze scenario's betekenen voor het sociaal domein en de rol van 

de gemeente. Meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u lezen op de 

website van Gemeenten van de Toekomst.  

 

 

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://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/12/03/artikel-12-gemeenten-2013-2016
http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Scenarioplanning_121831
http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Scenarioplanning_121831

