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Hierbij ontvangt u de zesenzeventigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De
nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.
In deze nieuwsbrief:
1. Prinsjesdag en de septembercirculaire
2. Vacature secretaris commissie BBV! Interesse?
3. Enquête Cebeon
4. Artikel: Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen: niet uithollen
maar aanvullen.
5. Aanleveringen SiSa en Iv3
6. Adreswijziging DUO
7. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2017

1. Prinsjesdag en de septembercirculaire
De zomervakantie is voor de meesten weer afgelopen, tijd om daarom weer te
bekijken wat er komende weken op de agenda staat.
En wat we in ieder geval deze maand op de agenda tegenkomen is Prinsjesdag, te
weten op dinsdag 19 september. Een demissionair kabinet of een nieuw kabinet,
voor de financials binnen de overheid is dit hoe dan ook een belangrijke dag.
Traditioneel worden op deze dag de Troonrede (met daarin de plannen voor
komende periode) voorgelezen door de koning en worden de begroting en de
miljoenennota aangeboden aan de Tweede kamer.
Meer informatie over Prinsjesdag kunt u in de loop van september vinden op
www.rijksoverheid.nl.
Ook worden op Prinsjesdag de septembercirculaire gemeentefonds en
provinciefonds gepubliceerd. De septembercirculaires 2017 informeren de
gemeenten en provincies over de omvang en de verdeling van de algemene
uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het
gemeentefonds dan wel uit het provinciefonds voor het jaar 2017 en verder.
Daarnaast bevatten de circulaires informatie over andere financiële onderwerpen
die voor de gemeenten en provincies van belang zijn. De circulaires kunt u later
deze maand vinden via volgende links: gemeentefonds of provinciefonds.
2. Vacature secretaris commissie BBV! Interesse?
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar een
nieuwe secretaris voor commissie BBV. Heeft u interesse in deze functie, of wilt u
meer weten over deze functie lees dan de vacaturetekst via deze link.
3. Enquête Cebeon
Namens het ministerie van BZK wordt momenteel een landelijk onderzoek
gehouden, onder alle gemeenten naar de realisatiecijfers 2016 voor het sociaal
domein. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Cebeon. In eerdere

onderzoeken is gesignaleerd dat de netto-lasten sociaal domein in 2015 landelijk
nog achterbleven bij de beschikbare middelen. Tegelijkertijd zijn er gemeenten
met financiële zorgen, die na 2015 in diverse gevallen groter lijken te worden.
Met dit onderzoek wil het ministerie beter zicht krijgen op de ontwikkeling van de
netto-lasten sociaal domein in 2016, zowel landelijk als voor afzonderlijke
gemeenten. Alle gemeenten worden hiervoor in de gelegenheid gesteld om cijfers
te leveren vanuit hun eigen administratie. Het landelijk beeld dat dit oplevert, zal
onderdeel uitmaken van de Overall monitor sociaal domein die dit najaar
verschijnt. Samen met andere gemeenten kunt u eraan bijdragen dat het beeld
vanuit de lokale praktijk in ‘Den Haag’ ook cijfermatig helder voor het voetlicht
komt en genuanceerd in context kan worden geplaatst. Het verzoek om mee te
werken aan dit onderzoek is gestuurd naar de gemeentesecretaris. Mocht uw
gemeenten nog niet meegewerkt hebben aan dit onderzoek, dan zouden wij u als
lezer van deze nieuwsbrief willen oproepen, om dat alsnog te doen.
4. Artikel: Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen: niet uithollen
maar aanvullen.
Een gemeente neemt gemiddeld deel aan zestien samenwerkingsverbanden. Een
gemiddelde gemeente werkt samen met zevenenveertig andere gemeenten. Het
aantal samenwerkingsverbanden groeit en het belang wordt sterker met de
decentralisaties in het sociaal en fysiek domein (Omgevingswet). Tegelijkertijd
zijn er bij inwoners en raadsleden vragen over de herkenbaarheid van dit soort
structuren en de legitimiteit van de besluiten die er worden genomen. Hoe
houden we grip op onze gemeentelijke belangen en de rol van de gemeenteraad?
Lees verder.
5. Aanleveringen SiSa en Iv3
De afgelopen periode waren er drie aanlevermomenten, voor die provincies,
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die SiSa- of Iv3-gegevens moesten
aanleveren. De data hiervoor waren 15 juli en 1 augustus.
Aanlevering SiSa 2016
Momenteel hebben alle provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regeling
de SiSa verantwoording over 2016 aangeleverd. Een aantal gemeenten hadden
uitstel aangevraagd en hebben op voorwaarde dat op 15 augustus de SiSa
gegevens werd aangeleverd voorzien van een begeleidende brief van de
accountant, tot 30 september de tijd om hun volledige levering in te zenden.
Aanlevering Iv3 realisatie
Momenteel hebben nog niet alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de
Iv3-realisatie cijfers bij het CBS aangeleverd. We vragen u dit alsnog zo spoedig
mogelijk te doen!
Aanlevering Iv3
Niet alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die hiervoor van
toepassing zijnde Iv3-gegevens over het 2e kwartaal weer moesten aanleveren bij
het CBS, hadden dit voor 1 augustus gedaan. Inmiddels hebben de meeste
gemeenten de gegevens alsnog binnen de gestelde hersteltermijn plausibel
aangeleverd. Het volgende kwartaal (het 3e kwartaal) zal vóór 1 oktober plausibel
moeten worden aangeleverd. Zo voorkomt u dat het maatregelenbeleid in
werking wordt gezet.
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Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS;
SectorMFOInput@CBS.nl. Vragen over de Iv3 aanleverprocedure of SiSa
aanleverprocedure kunt u stellen via het Iv3-contactformulier of SiSacontactformulier op de website.
6. Adreswijziging DUO
Namens DUO Zoetermeer (Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) melden wij u dat deze vestiging per 4
september 2017 verhuist naar de Rijnstraat 50, 2515 XP te ’s-Gravenhage. De
overige gegevens zoals email, postadres en telefoonnummer(s) blijven echter
ongewijzigd.
7. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2017
Vlak voor de zomervakantie zijn de Regiodagen Gemeentefinanciën 2017 weer
geweest. De organisatie kijkt terug op drie mooie dagen! Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit jaar samen met de
VNG, de FAMO en het Ministerie van Financiën, in totaal ruim 900 deelnemers
mogen ontvangen. Hieronder volgt een korte terugblik op het evenement van de
organisatie.

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën in Zwolle, Eindhoven en
Rotterdam gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over belangrijke
ontwikkelingen binnen de gemeentefinanciën. De deelnemers kwamen bijeen om
zich te informeren, maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt.
Verder kijken: op naar de toekomst
Het thema van dit jaar was “Verder kijken”. Er werd niet alleen gesproken over
de formatie en een toekomstig kabinet, maar ook gingen de deelnemers met
elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die zich voordoen op thema’s als de
interbestuurlijke/regionale samenwerking, het sociaal domein, de omgevingswet,
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de energietransitie, de regionaal economische opgaven, digitaliseren & open data,
de verantwoording, de inrichting van de gemeentelijke organisatie en meer.
De opening en introductie van het thema ‘Verder kijken’ vulden de verschillende
dagvoorzitters – Teun Eikelboom (Zwolle), Egon Snelders (Eindhoven) en Sicco
Louw (Rotterdam) – op eigen wijze in. De deelnemers moesten raden in welke
taal “Verder kijken” was geschreven, tot een ware carrousel in de plenaire zaal
waarbij de deelnemers in gesprek gingen met een nog onbekende collega uit het
werkveld. Daarna wierp BZK een blik op de toekomst: de energietransitie, de
omgevingswet, het sociaal domein, digitalisering en de herziening financiële
verhoudingen. Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waar BZK zich de
komende jaren mee bezig gaat houden.
Formatie en gemeenteraadsverkiezingen
Voordat iedereen zich naar de workshops begaf keek Wouke van Scherrenburg
(oud politiekverslaggever) met de deelnemers naar de formatie en wat dit
eventueel voor effect zou kunnen hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Een
scherpe weergave van wat er op dit moment in den Haag gebeurt en met de
mogelijkheid van het stellen van vragen was het ochtendprogramma beëindigd.
Op naar de koffie en de workshops!
Workshops
Ook dit jaar was er weer een ruim aanbod van workshops met financiële insteek
over o.a.: de Meicirculaire, de Omgevingswet, de digitale ontwikkelingen, Efacturering, Inkoop WMO, WSW, ervaringen met de registratie overhead,
regionale samenwerking en de energietransitie. Na de eerste workshopronde
konden de deelnemers van een welverdiende lunch genieten, om vervolgens nog
aan twee workshoprondes te kunnen deelnemen.
Na een dag informatie opnemen, ervaringen delen, discussiëren en netwerken
werd de dag in de plenaire zaal afgesloten door de dagvoorzitter en cabaretier
Mark van de Veerdonk. Beide blikten op eigen wijze terug op deze dag. Aan het
einde van de plenaire afsluiting nodigde de dagvoorzitters iedereen uit, om na te
praten tijdens de borrel.
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