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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Aankondiging meicirculaire 2018  

2. Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein 

3. Attendering levering SiSa en Iv3  

4. Aanlevering Iv3 1e kwartaal 

5. Gebruik van uw gemeentelijke/provinciale IV3-data: 

6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 

7. Pilot sociaal domein 

8. SiSa-bericht van OCW/DUO over regeling D1A 

9. Artikel BNG Magazine 

 

 

1. Aankondiging meicirculaire 

De meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds komen er weer aan. Deze 

circulaires informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen uit het fonds. 

Houd de volgende twee pagina’s van www.rijksoverheid.nl in de gaten!  

a. Link naar het gemeentefonds;  

b. Link naar het provinciefonds;  

 

2. Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein 

Op 30 april 2018 hebben de fondsbeheerders de eindrapportage van het 

kwalitatief onderzoek naar de verdeling van de middelen voor gemeenten in het 

sociaal domein aangeboden aan de Tweede kamer. Het onderzoek vloeit voort uit 

een toezegging van de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer 

(Algemeen Overleg Sociaal domein 31 mei 2017).  

 

In het onderzoek zijn signalen van gemeenten met betrekking tot de 

verdeelmodellen in het sociaal domein opgehaald en hebben de onderzoekers 

beoordeeld welke van deze punten (mogelijk) relevant zijn voor de verdeling en 

nader onderzoek verdienen. Het kwalitatief onderzoek is begeleid door een 

commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken departementen 

(BZK, Financiën, VWS, SZW), VNG, Raad voor het Openbaar Bestuur, het 

Netwerk Directeuren Sociaal Domein en gemeenten. 

 

Reeds bij het begin van de decentralisaties Wmo 2015, jeugd en participatie in 

2015 is de noodzaak onderkend om op enig moment voor het sociaal domein de 

verdeling te herzien, onder meer met het oog op de transformatieopgave van 

gemeenten. Het kwalitatief onderzoek bevestigt dit beeld en geeft voldoende 

aanleiding met geconstateerde knelpunten in de verdeling aan de slag te gaan. 

Eind mei vindt bestuurlijk overleg plaats tussen Rijk en VNG over de 

noodzakelijke vervolgstappen en de gewenste aanpak daarbij. Gemeenten 

worden over de uitkomst geïnformeerd in de meicirculaire gemeentefonds 2018. 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/provinciefonds
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2018/04/30/aanbieding-rapport-over-budgetverdeelmodellen-sociaal-domein
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3. Attendering levering SiSa en Iv3 

Uiterlijk 15 juli 2018 dienen gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen, die daarvoor in aanmerking komen, het Iv3 jaarverslag en de SiSa 

verantwoording plausibel te hebben aangeleverd. Mocht uw organisatie in 

aanmerking komen dan zult u binnenkort ook een attenderingsbrief ontvangen. 

Let bij deze attenderingsbrief op de aankondiging, die hierin is opgenomen. Uit 

tussentijdse metingen van het ministerie van BZK blijkt dat gemeenten in ruime 

mate menen, daadwerkelijk op 15 juli plausibel te kunnen aanleveren. 

Aanlevering van de gegevens vindt plaats via het portaal van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Bij niet tijdige en/of niet plausibele aanlevering kan het 

maatregelenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties worden toegepast. Zie voor meer informatie over het 

maatregelenbeleid de Nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 2017. 

 

4. Aanleveringen Iv3 1e kwartaal 

Niet alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die hiervoor van 

toepassing zijnde Iv3 gegevens over het 1e kwartaal weer moesten aanleveren 

bij het CBS hadden dit voor 1 mei gedaan. Inmiddels hebben de meeste 

gemeenten de gegevens alsnog binnen de gestelde wettelijke hersteltermijn 

plausibel aangeleverd. Het volgende kwartaal (het 2e kwartaal) zal vóór 1 

augustus plausibel moeten worden aangeleverd. Zo voorkomt u dat het 

maatregelenbeleid in werking wordt gezet. Voor vragen over uw 

aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS; SectorMFOInput@CBS.nl. Vragen 

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

website. 

 

5. Gebruik van uw gemeentelijke/provinciale IV3-data: 

De IV3 data wordt door het CBS verzameld en o.a. gebruikt voor het opstellen 

van de nationale rekeningen. Daarnaast worden uw IV3-data integraal als open 

data beschikbaar gesteld. Verschillende websites en toepassingen, zoals 

www.WaarStaatJeGemeente.nl en www.OpenSpending.nl hergebruiken de data 

en maken ze visueel aantrekkelijk beschikbaar. Hierdoor kunnen Raadsleden en 

inwoners, maar ook geïnteresseerden als onderzoekers of kredietverstrekkers, 

gemakkelijk de financiële positie en de baten/lasten van gemeenten en provincies 

inzien en vergelijken.  

 

6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 

Ook dit jaar organiseert het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 

samenwerking met de Famo, VNG en het 

ministerie van Financiën weer de Regiodagen 

Gemeentefinanciën. Dit jaar zullen deze 

plaatsvinden op 28 juni te Rotterdam, 3 juli 

Zwolle en 5 juli ’s-Hertogenbosch.  

 

De inschrijving is geopend. Het gaat elk jaar 

erg hard met de inschrijvingen. Als een 

locatie vol is kunt u zich alleen nog 

inschrijven voor de reservelijst via 

vngcongressen@vng.nl onder vermelding van 

drie voorkeur workshops.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/10/10/concept-nota-procedure-aanlevering-verantwoordingsinformatie-sisa
mailto:SectorMFOInput@CBS.nl
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.openspending.nl/
mailto:vngcongressen@vng.nl
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Meer informatie over de Regiodagen Gemeentefinanciën kunt u vinden op de 

website van gemeente van de toekomst. 

 

7. Pilot sociaal domein 

Op 23 april heeft er een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden over de pilots, 

waarin het draait om de (financiële) verantwoording in het sociaal domein. Deze 

bijeenkomst werd begeleid door KPMG en met een inhoudelijke beschouwing 

geopend door Teun Eikelboom, het hoofd van de afdeling Financiën Regelgeving 

en Toezicht van het ministerie van BZK. Hierbij werden onder meer de volgende 

ambities besproken van de deelnemende Pilot-gemeenten: 

 Verantwoording op inhoud en resultaat: Evalueren op maatschappelijk 

resultaat, tellen en vertellen, de inhoud is leidend; 

 Lagere lastendruk: Vereenvoudigen van het verantwoordingsstelsel door 

resultaatverantwoording, afspraken met belanghebbenden en betere 

informatie naar de raad; 

 Doen wat bedoeld is: Doelstellingen op inhoud, waar meetbaar en 

merkbaar over verantwoord kan worden. Relevante doelen en relevante 

verantwoordingsinformatie; 

 Het verhaal naar raad en burgers: Zichtbaar ‘in control’, begrip door 

transparantie, de dialoog voeren en helderheid over rollen, taken en 

verantwoordelijkheden; 

 Verantwoorden zonder productieverklaring: Verantwoording en controle in 

lijn met het outputgerichte stelsel of op basis vertrouwen en zekerheid 

over het proces, recht doende aan de doelstellingen van de 

decentralisaties; 

 Data-gedreven werken: door middel van bijvoorbeeld real-time 

verantwoordingstool en datawarehouses om beter onderbouwde 

beleidskeuzes te kunnen maken en te kunnen verantwoorden over die 

keuzes. 

 

Bovenstaande bulletpoints geven ook aan ‘waar het licht op gezet zal worden’, bij 

de pilots. 
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8. SiSa-bericht van OCW/DUO over regeling D1A 

Ter verduidelijking: Bij besteding jaar T (D1A-01) wordt bedoeld besteding door 

de contactgemeente. Voor het totaal aan bestedingen tellen we D1A-02 erbij op. 

 

OCW D1A Regionale 

maatregelen 

voortijdig 

schoolverlaten 

2016-2021 

 

Besluit regionale 

meld- en 

coördinatiefunctie 

voortijdig 

schoolverlaten 

 

Contact 

gemeenten 

Besteding (jaar T) Besteding aan 

contactschool 

(jaar T) 

      Aard controle R Aard controle R 

      Indicatornummer: 

D1A / 01 

Indicatornummer: 

D1A / 02 

          

  

9. Artikel B&G Magazine 

Na de decentralisatie in het sociaal domein hadden gemeenten grote moeite om 

de lasten die verband hielden met de PGB’s, op een correcte wijze te 

verantwoorden in de jaarrekening. Zowel voor de SVB als de gemeenten geldt 

echter dat er sprake is van een duidelijke opgaande lijn. Maar ook als de SVB in 

de toekomst over een goedkeurende verklaring beschikt, zullen gemeenten nog 

steeds aanvullende werkzaamheden moeten verrichten voor de verantwoording 

van de PGB-lasten. Een commissie van gemeenten, provincies, accountants en 

rijk (commissie Bado) heeft hiervoor een notitie met praktische informatie 

opgesteld. Hierover is ook een artikel verschenen, hetgeen u kunt vinden op deze 

website van de B&G Website B&G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.bngbank.nl/bg

