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Diversen i.v.m. Corona 

 

1. Tozo 1 en rechtmatigheid 

Gemeenten zijn vanwege de urgentie van de coronacrisis voortvarend aan de slag 

gegaan met Tozo 1. Met name voor Tozo 1 geldt dat dit ook gevolgen kan hebben 

voor de rechtmatigheid. De minister van SZW vindt het onbillijk om gemeenten 

hier financieel op af te rekenen, omdat de problematiek mede het gevolg is van 

een verzoek van het Rijk aan gemeenten om bij Tozo 1 snel in actie te komen.  

 

Besloten is daarom voor Tozo 1 een onderscheid te maken tussen fundamentele 

rechtmatigheidseisen, belangrijke rechtmatigheidseisen en formele 

rechtmatigheidseisen. Het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke 

rechtmatigheidseisen is gemaakt, omdat fouten en onzekerheden ten aanzien van 

deze eisen verschillende consequenties hebben, voor een eventuele 

terugvordering in het kader van deze specifieke uitkering. Meer informatie treft u 

aan via deze link. Specifiek voor de accountantscontrole zal de nota 

verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020 hier op een later moment ook op 

ingaan. 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/communicatie-rechtmatigheid-en-financiele-verantwoording-tozo-richting-gemeenten.pdf
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2. Geen Regiodagen 2020  

Als gevolg van de corona-crisis is het niet mogelijk om de dagen te organiseren 

via de bekende fysieke bijeenkomsten in drie centraal gelegen locaties in 

Nederland. We hopen dat de Regiodagen in 2021 wel weer op de welbekende 

wijze georganiseerd kunnen worden.  

 

Algemeen-overig 

 

3. Beleidslijn toezicht begroting 2021 

In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van 2 juli 2020 heeft de minister 

van BZK toegezegd in gesprek te gaan met provinciaal toezichthouders over de 

tijdigheid van indiening van de begroting en het wel of niet sluitend krijgen van 

de begroting 2021 door gemeenten en de wijze waar hier in het toezicht mee kan 

worden omgegaan.  

 

Voor het financieel toezicht op de begroting 2021 is met IPO en VNG over het 

volgende gesproken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv): 

 

Het is gebruikelijk dat de colleges van Gedeputeerde Staten en de gemeenten 

waar nodig, in overleg met elkaar zijn over het toezicht. De basis van het 

financieel toezicht gaat, overeenkomstig de bestaande wettelijke en 

beleidsmatige kaders, uit van een structureel en reëel sluitende begroting, die 

tijdig wordt ingediend. Er kan echter bij individuele gemeenten maatwerk nodig 

zijn. Indien er gemeenten zijn die behoefte hebben aan maatwerkafspraken, kan 

een gemeente daarover in contact treden met de provincie. 

 

4. Mijlpalen voor de implementatie van de Omgevingswet 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het is zaak deze wet op 

een soepele manier in te voeren. Daarom hebben alle partijen die bij de 

implementatie van de wet betrokken zijn, samen een roadmap opgesteld: Route 

2022. Met mijlpalen waarop een resultaat uiterlijk ‘moet’ zijn bereikt. Of waarop 

een activiteit moet zijn gestart. De roadmap voor de gemeenten tref je hier. 

 

5. Wijziging Financiële-verhoudingswet – uitkeringsstelsel naar 2022 

Begin 2020 is het conceptwetsvoorstel voorgelegd ter consultatie aan onder 

andere de VNG, het IPO en de Algemene Rekenkamer. Onderdeel daarvan is de 

vraag welk uitkeringstype past bij het oppakken van gezamenlijke opgaven.  

Samen met de staatssecretaris van Financiën werkt de minister van BZK aan een 

aanpassing van het zogenaamde ‘uitkeringsstelsel’, mede vanwege de 

bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de toepassing van de 

‘decentralisatie-uitkering’. De reacties van de koepels en de bevindingen van de 

Algemene Rekenkamer over de toepassing van de decentralisatie-uitkering 

vormden aanleiding om het wetsvoorstel op enkele punten nader te doordenken. 

Dit heeft tot gevolg dat de beoogde inwerkingtreding is verschoven van 2021 

naar 2022.  

 

Het pakket dat begin 2020 ter consultatie is voorgelegd, omvatte ook de 

wetswijziging die nodig is voor de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording. Dit onderdeel verloopt inmiddels via het 

wetsvoorstel rekenkamers, zie volgend punt in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/gemeenten/
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6. Rechtmatigheidsverantwoording 

Er bereiken ons vragen over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.  

Eerder is gecommuniceerd dat de rechtmatigheidsverantwoording  

voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zou gaan gelden 

met ingang van het verslagjaar 2021. Dat is nog steeds het streven.  

 

Het voorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording maakt 

onderdeel uit van de tweede Nota van wijziging bij het wetsvoorstel versterking 

decentrale rekenkamers. Er vindt op dit moment nog een formele consultatie 

plaats van dit voorstel. Na afronding van de consultatie zal het voorstel voor 

advisering aan de Raad van State worden gezonden en vervolgens aan de Tweede 

Kamer. Of het invoeringsjaar daadwerkelijk het verslagjaar 2021 zal zijn, is 

vanzelfsprekend afhankelijk van de verdere parlementaire behandeling. Via deze 

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nadere ontwikkelingen. 

 

7. Artikel 12-rapport Vlissingen gepubliceerd 

Het inspectierapport op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet voor de 

gemeente Vlissingen 2019 is gepubliceerd. Dit inspectierapport is het advies van 

de artikel 12-inspecteur aan de fondsbeheerders van het gemeentefonds, over de 

aanvullende uitkering uit het gemeentefonds m.b.t. begrotingsjaar 2019. 

Daarnaast worden in het rapport de maatregelen beschreven die Vlissingen moet 

nemen om de tekorten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen te 

verminderen. De gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland hebben twee 

maanden de tijd om te reageren op het rapport. Daarna nemen de 

fondsbeheerders een beslissing. Het rapport is via deze link te downloaden.  

 

In 2019 ontvangen twee gemeenten een uitkering op grond van artikel 12. Naast 

Vlissingen gaat het om de gemeente Lelystad. Deze gemeente ontvangt sinds 

1987 de zogenaamde ICL-bijdrage via artikel 12.  

 

8. Database financiën medeoverheden (www.findo.nl) 

De online-database met informatie over de financiën van gemeenten is te vinden 

via de website www.findo.nl. Deze database is onlangs bijgewerkt.  

 

Met betrekking tot het verslagjaar 2019 is de volgende data toegevoegd:  

 De tweede plaatsing van de jaarrekeninggegevens van gemeenten en 

provincies. 

 De kengetallen van gemeenten en provincies.  

Inmiddels staan alle jaarstukken van gemeenten en provincies op Findo. 

 

Daarnaast is de informatie over de uitkering uit het gemeentefonds over 2019 en 

2020 geactualiseerd op basis van de stand septembercirculaire 2020. Nieuw in de 

database zijn tot slot de ramingen van de uitkering voor 2021 en verder. 

 

9. Onderzoek klimaatakkoord 

Onderzoeksbureau AEF heeft onlangs een onderzoek naar kosten van de 

uitvoering voor het klimaatakkoord afgerond. De Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB) had om het onderzoek gevraagd. De uitkomst van dit onderzoek vormt een 

deel van de input voor het advies dat de Raad aan het kabinet uitbrengt over de 

hoogte van de uitvoeringskosten en hoe deze uitvoeringskosten moeten worden 

bekostigd. Tot eind oktober kunnen belanghebbenden in een consultatieronde hun 

visie op de uitkomsten van het AEF-onderzoek bij de Raad inbrengen. Meer 

informatie vindt u via deze link. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2020/09/11/artikel-12-rapport-vlissingen-2019
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/stelsel/documenten/publicaties/2020/09/24/aef--onderzoeksrapport-uitvoeringskosten-klimaatakkoord


 

 4 

Specifieke uitkeringen en informatie voor derden (Iv3) 

 

10. Aanlevering gegevens Iv3 november 

De volgende aanleverdata komen snel dichterbij: 

 Vóór 1 november de Iv3-gegevens over het 3e kwartaal 2020 door 

provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die daarvoor in 

aanmerking komen; en 

 Vóór 15 november 2020 de gegevens over begroting 2020 door provincies 

en gemeenten.  

 

Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt stuurt u een e-mail naar het CBS via 

SectorMFOInput@CBS.nl.  

Vragen over de Iv3 aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier 

van het ministerie van BZK.  
 

11. Documenten SiSa 2020 begin november online 

Begin november worden de volgende nieuwe conceptstukken SiSa 2020 

gepubliceerd op www.rijksoveheid.nl/sisa: 

 Concept invulwijzer. Deze invulwijzer bevat toelichtingen bij alle specifieke 

uitkeringen gericht op het invullen van de SiSa-bijlage. Als u al bekend 

bent met het invullen van de SiSa-bijlage, dan kunt u in hoofdstuk 2 de 

wijzigingen ten opzichte van vorig jaar vinden. 

 Concept nota procedure verantwoordingsinformatie. In dit bestand wordt 

de aanleverprocedure beschreven, inclusief de wet- en regelgeving en het 

maatregelenbeleid. 

 Concept SiSa bijlage in Pdf-format. Dit Pdf-bestand omvat alle specifieke 

uitkeringen die op dit moment bekend zijn met de daarbij behorende 

verantwoordingsinformatie. Dit is format kunt u niet gebruiken voor het 

indienen van de verantwoording over 2020. Het format voor het indienen 

van de verantwoording wordt begin januari 2020 op maat door het CBS 

verstuurd, zodra de verantwoordingslijst definitief is. 
 

12. Gepubliceerde SPUKS in Staatscourant 

In het overzicht zijn enkel de specifieke uitkeringen opgenomen die gebaseerd 

zijn op een ministeriële regelingen en niet de incidentele specifieke uitkeringen, 

die de beschikking als juridische grondslag hebben.  
 

- 01-04-2020: Regeling specifieke uitkering Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18694.html  

- 21-04-2020: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html  
- 16-03-2020: Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-14351.html  
- 20-05-2020: Regeling Woningbouwimpuls 2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28062.html  
- 07-05-2020: Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531/2020-05-16  
- 26-05-2020: Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28715.html  
- 26-06-2020: Wijziging van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 

wegens de verlenging van de uitvoeringstermijn in verband met de uitbraak van Covid-19 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-32087.html  

- 03-07-2020: Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35708.html  

mailto:SectorMFOInput@CBS.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3
http://www.rijksoveheid.nl/sisa
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18694.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-14351.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28062.html%20%0d2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531/2020-05-16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28715.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-32087.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35708.html
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- 03-07-2020: Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de 

lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043974/2020-08-01  

- 09-07-2020: Eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen 
van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door 
asielzoekers https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37345.html  

- 09-07-2020: Regeling specifieke uitkering MKB-deals 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36615.html  

- 03-07-2020: Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043818/2020-07-11  

- 25-08-2020: Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-44668.html  

- 07-09-2020: Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-46388.html  

- 30-09-2020: Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk 
vastgoed https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50645.html 

- 25-09-2020: Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-49409.html  

- 01-10-2020: Specifieke uitkering aan de gemeente Delfzijl, de gemeente Groningen, de 

gemeente Loppersum, de gemeente Oldambt en de provincie Groningen in het kader van 
een derde tranche in verband met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50516.html  

- 01-10-2020: Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-49991-n1.html  

- 2-10-2020: Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik 
verkeersinfrastructuur 2020 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-

50437.html  
- 03-10-2020: Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51926.html  
- 15-10-2020: Houdende wijziging van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-56014.html 
- 16-10-2020: Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53798.html 
- 19-10-2020: Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53322.html  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 
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any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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