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Nieuwsbrief IBI 

Nummer 58, 14 juli 2015  

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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 

2. Stand aanleveringen Iv3-realisatie 2014 

3. Stand aanleveringen SiSa 2014 

4. SiSa: Saldo BDU gelden (E27 & E27B) 

5. SiSa NSL (E11 & E11B) 

6. Diverse handleidingen, rapporten en brochures online beschikbaar. 

 

 

1. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 

De Regiodagen Gemeentefinanciën 2015, zitten er 

weer op. Drie druk bezochte dagen in Zwolle, Den 

Haag en Eindhoven. Hoofden, financieel 

medewerkers en specialisten kwamen op deze 

dagen samen om zich te informeren maar óók om te 

inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij 

medeoverheden. Ook was er tijd om te netwerken. 

Tijdens de Regiodagen Gemeentefinanciën zijn er 

verschillende presentaties gegeven en is er veel 

informatie gedeeld. Deze presentaties samen met 

een impressieverslag (per einde deze week) van de 

Regiodagen Gemeentefinanciën kunt u terug vinden op de website.  

 

2. Stand aanleveringen Iv3-realisatie 2014 

Ongeveer 350 van de 530 medeoverheden, die de Iv3 (Informatie voor derden)-

realisatie 2014 moeten aanleveren via het CBS aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hadden rond 10 juli 

aangeleverd. Tot 15 juli a.s. kunnen gemeenten, provincies en 

gemeenschappelijke regelingen de realisatie over 2014 aanleveren. Raadpleeg 

voor meer informatie over Iv3 de website.  

 

3. Stand aanleveringen SiSa 2014 

Op 10 juli hadden ongeveer 390 medeoverheden (gemeenten, provincies en 

gemeenschappelijke regelingen) van de ongeveer 560, de SiSa (Single 

Information, Single Audit)-verantwoording over het jaar 2014 aangeleverd. 

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben tot 

aankomende woensdag 15 juli de tijd om SiSa plausibel aan te leveren. Meer 

informatie over SiSa, of de procedures kunt u vinden op de website. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/regiodagen-gemeentefinancien
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/single-information-single-audit-sisa
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4. SiSa: Saldo BDU gelden (E27 & E27B) 

Een veel gestelde vraag is: “Wat gebeurt er met het ‘saldo BDU gelden van 31-

12-2015?’. Het antwoord staat in de wet afschaffing plusregio’s, ARTIKEL XXV, lid 

4. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt het eindsaldo Brede 

doeluitkering verkeer en vervoer (BDU V&V) per 31 december 2015 vast naar 

aanleiding van de SiSa-verantwoording over het jaar 2015. De provincie moet de 

bestedingen die ten laste van dat eindsaldo worden gebracht, blijven 

verantwoorden via SiSa. Dit totdat het hele saldo is verantwoord. Voor de 

bestedingen die ten laste van dat saldo worden gebracht, geldt de Wet BDU 

verkeer en vervoer nog steeds. Lees meer hier over in het websitebericht over de 

BDU V&V. 

 

5. SiSa NSL (E11 & E11B) 
Maandag 8 juni jl. is er in het Provinciehuis Zuid-Holland overleg gevoerd door 

vertegenwoordigers van het Ministerie van IenM, het Ministerie van BZK, de 

provincies en de gemeenten over de eindverantwoording in SiSa van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De bestedingstermijn 

van de NSL eindigt per 31 december 2015. De provincies en gemeenten hebben 

de wijze van (eind)verantwoording verschillend in beeld en vragen aan het 

Ministerie van BZK en het Ministerie van IenM duidelijkheid. Tevens is er vanuit 

de medeoverheden behoefte aan een zo spoedig als mogelijke 

eindverantwoording, teneinde de resterende gelden van IenM te kunnen 

ontvangen. BZK en IenM verschaffen hierbij meer duidelijkheid  over de 

verantwoording van de NSL. Lees meer hier over op de website. 

 

6. Diverse handleidingen, rapporten en brochures online beschikbaar. 

 

Rapport eenmalige accountantscontrole Iv3 sociaal domein beschikbaar. 

In de brief van 21 november 2014 heeft het ministerie van BZK aan alle 

gemeenten gevraagd om de accountant eenmalig een onderzoek te laten doen 

naar de inrichting van Iv3 voor het sociaal domein. In verband met de drie grote 

decentralisaties naar de gemeenten is hoofdfunctie 6 uit het Iv3-

Informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen opnieuw 

ingericht. Via deze link, vindt u het rapport van deze eenmalige 

accountantscontrole Iv3 sociaal domein.  

 

Actualisatie handleiding artikel-12 

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de 

Handleiding artikel 12. Deze actualisatie is vooral 

ingegeven door de noodzaak tot verduidelijking in 

de technische en redactionele sfeer en geldt vanaf 

begrotingsjaar 2016. De handleiding is van belang 

voor alle betrokken actoren die te maken hebben 

met de artikel 12-procedure. De belangrijkste 

aanpassingen houden verband met de invoering 

van de vijf financiële kengetallen, het schrappen 

van de tijdelijke wet deelfonds sociaal domein in de 

grondslag bij de beoordeling van het ‘aanmerkelijk 

en structureel tekort’ en de aanpassing van de 

methodiek voor het omgaan met OZB-tarieven bij 

de berekening van het zogenaamde “redelijk peil”.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/01/09/sisa-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/06/01/rapportage-eenmalig-accountantsonderzoek-iv3-sociaal-domein.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2010/07/09/handleiding-artikel-12-financiele-verhoudingswet.html
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Begrotingsscans gemeenten 

Sinds 1999 biedt BZK samen met de provincies gemeenten de mogelijkheid een 

zogenoemde 'begrotingsscan' te laten verrichten. Een begrotingsscan geeft een 

gemeente de gelegenheid haar financiële positie te laten toetsen waarbij de 

inspecteur en de provinciale toezichthouder optreden als deskundigen. Op de 

website zijn afgelopen maand een aantal uitgevoerde begrotingsscans 

gepubliceerd. 

 

Brochure hoofdlijnen vernieuwing BBV 

De brochure “Hoofdlijnen vernieuwing BBV” geeft de voornemens tot verwerking 

van de adviezen en de consequenties voor het BBV van dit moment weer. Lees de 

brochure voor meer informatie hierover. 

 

Handleiding Treasury 2015 

Het Ministerie van BZK rekent het tot zijn taak om 

verbetering van de informatie-uitwisseling te faciliteren. 

Met deze Handreiking Treasury wordt daaraan 

bijgedragen. De Handreiking Treasury 2015 is opgesteld 

als hulpmiddel voor decentrale overheden bij het 

(verder) verbeteren van de treasury. De handreiking 

heeft een adviserend of beschouwend karakter en legt 

dus geen extra verplichtingen op. De afgelopen vier 

jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van 

invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Deze ontwikkelingen zijn 

aanleiding geweest om de Handreiking te actualiseren en uit te breiden ten 

opzichte van de vorige Handreiking, gepubliceerd in 2011. Klik op deze link om de 

gehele Handreiking Treasury 2015 te downloaden. 

 

 

 

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://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/22/begrotingsscans-gemeenten.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/06/25/handreiking-treasury-2015.html

