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Hierbij ontvangt u de tweeënzeventigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).
De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.
In deze nieuwsbrief:
1. Het nieuwe jaar!
2. Onderzoek Iv3
3. SiSa
a) Vaststelling SiSa stukken 2015
b) Definitieve SiSa-stukken 2016
c) Veelgestelde vragen SiSa
d) SiSa 2017
4. Sociale top 2017

1. Het nieuwe jaar!
Dit is de allereerste IBI-nieuwsbrief van 2017, daarom wensen wij u dan ook een
voorspoedig en goed nieuw jaar.
Ook dit jaar zal de afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht Team
(verantwoordings-) informatie, u via de IBI-nieuwsbrief informeren.
2. Onderzoek Iv3
Er is in de pers enige aandacht geweest voor de bestedingen van gemeenten in
het sociale domein, na de decentralisaties. De middelen die gemeenten krijgen in
het gemeentefonds, dus ook voor het sociaal domein, zijn ontschot en vrij
besteedbaar. De verantwoording vindt plaats op gemeentelijk niveau tussen raad
en college. Wel is er een bestuurlijke afspraak dat gemeenten en het Rijk het
gezamenlijk belang delen dat de middelen besteed worden in het sociaal domein.
Het ministerie van BZK heef twee onderzoeken gestart om de cijfers nader te
kunnen duiden:
1. een beleidsmatige duiding van de cijfers, om inzicht te krijgen in de
achtergrond van de cijfers vanuit het perspectief van gemeenten.
2. een kwantitatief financieel-technisch onderzoek van de Iv3 cijfers,
waarmee wordt beoogd zicht te krijgen op wat de omvang van het verschil
is tussen het beeld dat gemeenten zelf hebben en de eerder gepubliceerde
lijst van IV3 cijfers en de oorzaken van de verschillen.
Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Andersson Elffers Felix
(AEF) en het tweede door Cebeon. Voor beide onderzoeken zijn enquêtes uitgezet
onder alle gemeenten. U kunt de enquête van Cebeon nog aanleveren tot en met
woensdag 18 januari 2017. Indien de enquête daarna door Cebeon wordt
ontvangen, kan de inbreng niet meer worden meegenomen in de rapportage.

3. SiSa
a) Vaststelling SiSa stukken 2015
Vlak voor de kerstvakantie is het bericht binnen gekomen van de ARK (Algemene
Rekenkamer), dat de ARK steunt op de bevindingen van de ADR (Audit Dienst
Rijk). Daarmee kon het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties) aan de SG’s van de verstrekkende ministeries melden, dat
kan worden gesteund op de verantwoordingsinformatie over 2015. De
beschikkingen van de specifieke uitkeringen kunnen hiermee worden vastgesteld.
Omdat dit bericht vanwege de vertragingen bij de verantwoording 2015 later is
dan normaal, kan het zijn dat sommige beschikkingen later zijn vastgesteld of
nog in de komende weken worden vastgesteld.
b) Definitieve SiSa-stukken 2016
Sinds 10 januari 2017 staan de definitieve stukken SiSa 2016
online. Te weten de SiSa-bijlage 2016 (pdf versie), de
invulwijzer SiSa 2016, de nota procedure
verantwoordingsinformatie 2016, de nota verwachtingen
accountantscontrole 2016 en de tabel van fouten en
onzekerheden 2016. Op korte termijn zal de de SiSacontactpersoon ook de SiSa-bijlage-op-maat (excel)
ontvangen van het CBS. Deze versie kunt u gebruiken voor de
verantwoording van de specifieke uitkeringen. Ontvangt u
deze SiSa-bijlage-op-maat niet voor 17 januari, neem dan zo
snel mogelijk contact op via de contactformulieren
www.rijksoverheid.nl/sisa.
c) Veelgestelde vragen SiSa
Regeling D1A;
Vraag: Waarom staat de nieuwe specifieke uitkering D1A Regionale maatregelen
voortijdig schoolverlaten bij de verantwoordingslijst 2016 terwijl in de
toekenningsbeschikking wordt gesproken over 2017?
Antwoord: De reden dat gevraagd wordt om de besteding van de middelen over
2016 te verantwoorden, is dat deze in december 2016 zijn uitgekeerd en al in dat
jaar mochten worden besteed. De vervolgaanpak van vsv is namelijk ingegaan
begin schooljaar 2016/2017 en er zijn gemeenten die vooruitlopend op het
ontvangen van het bedrag, toen al financiële middelen aan vsv-maatregelen
hebben besteed. Gemeenten die een deel van de middelen in 2016 hebben
besteed, kunnen dit dus aangeven in de verantwoording over het jaar 2016.
Indien dat niet is gebeurd, kan worden aangegeven dat het bedrag nog niet in
2016 is besteed en dus volstaat een nulverantwoording.
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I&M regeling op de webapplicatie;
Vraag: het lijkt alsof er een I&M regeling vervallen is, maar hij staat ook tussen
de te verantwoorden regelingen.

D
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Antwoord: dit is een technische fout in de webapplicatie, maar heeft geen
invloed op de te ontvangen SiSa-bijlage-op-maat. U kunt gewoon de I&M regeling
verantwoorden. Er wordt momenteel door de webhost geprobeerd de fout te
herstellen.
d) SiSa 2017
Sinds 11 januari 2017 staat ook het eerste concept van de SiSa-invulwijzer en de
SiSa-bijlage online. Hierin zijn de eerste wijzigingen t.o.v. de SiSa-bijlage van
2016 opgenomen, die tot op heden bekend zijn. U kunt deze conceptversie vinden
op de website.
4. Sociale top 2017
Eindhoven maakt zich op voor Sociale Top 2017
Eindhoven is op maandag 23 januari gastheer van de
landelijke Sociale Top 2017. Op ruim vijftig locaties in en
om Eindhoven gaan zevenhonderd inspirerende
ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers,
professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers met
elkaar in gesprek over uitdagingen rondom zorg,
onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en
integratie.
De deelnemers wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. ‘Hoe
bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar?’ En: ‘Hoe kan de overheid
ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben?’ We praten er niet
alleen over, maar we dagen de deelnemers uit om oplossingen te formuleren en
initiatieven te starten!
In kleine groepen waaieren de deelnemers te voet en per fiets uit over
verschillende Eindhovense wijken en dorpen om met inwoners en organisaties in
gesprek te gaan. Ze bezoeken onder meer scholen, buurt- en dorpshuizen, het
stadhuis, sportverenigingen, opvanghuizen, ondernemingen, burgerinitiatieven,
zorginstellingen, horeca en een TBS-kliniek. Ook inwoners van Eindhoven stellen
hun huiskamer open. Elk gesprek start met concrete dilemma’s en uitdagingen
waar inwoners en organisaties in hun eigen dagelijkse praktijk mee te maken
hebben.
Onder de deelnemers en gespreksleiders zijn politici als staatssecretaris Martin
van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en Jan van Zanen (Voorzitter
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Maar ook topvrijwilliger Beppie Gerrits,
theatermaker Arabi Ghibeh, kunstenaar in gastronomie André Amaro en
hoogleraar Heleen Riper, zijn aanwezig.
De dag wordt in de ochtend geopend in het Klokgebouw door minister Ronald
Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), burgemeester John
Jorritsma van Eindhoven. Daarna gaan de groepen naar de verschillende locaties
in de binnenstad. De dag eindigt ’s avonds in het Klokgebouw, waar de
opbrengsten van de dag worden gedeeld en een aantal toppers uit politiek,
bedrijfsleven, wetenschap en cultuur inspirerende visies op de toekomst geven.
De Sociale Top is een initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de gemeente Eindhoven.
Voor meer informatie over de Sociale Top 2017 kunt u de website bezoeken.
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