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Inleiding
Inhoud van deze invulwijzer
Deze invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het Excelbestand voor de
SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie (hierna: de SiSa-bijlage). Deze invulwijzer is
geen vervanging van de bepalingen in de regelgeving die op de specifieke uitkeringen
of verantwoording over provinciale middelen van toepassing zijn. Bij eventuele
tegenstrijdigheden gaat de wet- en regelgeving voor. De procedure om de SiSa-bijlage
en de overige verantwoordingsstukken in te dienen bij het CBS (en vervolgens bij de
verstrekkers van de uitkeringen) is beschreven in de ‘procedure aanlevering
verantwoordingsinformatie’ (klik voor de link).
Werken met de invulwijzer
Deze invulwijzer bevat een algemene toelichting en een toelichting per regeling. De
toelichting per regeling bevat per uitkering aanwijzingen hoe de SiSa-bijlage dient te
worden ingevuld. De algemene toelichting gaat in op onderwerpen die de individuele
regelingen overstijgen. De invulwijzer wordt met regelmaat bijgewerkt. Wij adviseren u
om een snelkoppeling te maken naar deze invulwijzer via www.rijksoverheid.nl/sisa.
Deze versie is gebaseerd op wet- en regelgeving zoals bekend op 2 november 2020.
Bent u nog niet bekend met de invulwijzer (of SiSa-verantwoording)?
U kunt hoofdstuk 2 overslaan en beginnen met lezen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 bevat
een toelichting voor het werken met de SiSa-bijlage. In hoofdstuk 4 worden alle
bestaande regelingen toegelicht, inclusief een toelichting per indicator. Hoofdstuk 5
bevat een toelichting van veelgebruikte begrippen en veelgebruikte indicatoren.
Bent u reeds bekend met de invulwijzer van 2019?
In hoofdstuk 2 staan de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar voor u op een rij. De
gewijzigde regelingen zijn in hoofdstuk 4 (toelichting per regeling) snel terug te vinden
via het blokje in de kantlijn.
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2 Wijzigingen ten opzichte van 2019
Gewijzigd
t.o.v.
2019

2.1 Vervallen regelingen
Er is geen verantwoordingsinformatie via SiSa nodig voor vervallen regelingen.
Tabel 2.1: Vervallen regelingen in 2020 ten opzichte van 2019.
Nummer
C2

Naam
Tegemoetkoming incident Tiel

C3

Bijdrage BZK Schipholbalie
(2019)
Onderwijsachterstandenbeleid
2011-2018 (OAB)
Incidentele bijdrage voor de
Regionale investeringssteun
Groningen
Nota Ruimte Project Eindhoven
Brainport
EK wielrennen

D9
F8
F10
H6

Reden
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar
2019 was het laatste
verantwoordingsjaar

2.2 Nieuwe regelingen
Tabel 2.2: Nieuwe regelingen in 2020 (peildatum 01-11-2020)

Gewijzigd
t.o.v.
2019

Nummer
A4 en
A4B

Naam
Specifieke uitkering
overlastgevende asielzoekers

Reden
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering. Let op SiSa tussen
medeoverheden van toepassing.

A5 en
A5B

Specifieke uitkering versterking
van de lokale integrale aanpak
van radicalisering, extremisme
en terrorisme
Specifieke Uitkering
Preventieve Aanpak tegen
Ondermijning (onderdeel
BOTOC)
Specifieke uitkering
Bouwdrama Van Sleenstraat

Met ingang van 2021 een nieuwe
specifieke uitkering. Let op SiSa tussen
medeoverheden van toepassing.

Specifieke uitkering
woningbouwimpuls

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

A6

C3
C9

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
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Nummer
C10

Naam
Regeling innovatiebudget
digitale overheid

Reden
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

C11

Procesgeld woondeal regio
Arnhem-Nijmegen
Regeling Spuk
ontzorgingsprogramma
Culturele voorzieningen
provincies
Bijdrage pilot goed
verhuurderschap
Verificatie steunbetuigingen
Europees burgerinitiatief

Met ingang van 2020
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020
specifieke uitkering.

Regeling energiebesparing
woningen bouwkundig
versterkingsprogramma
Groningenveld (SNN)
Specifieke uitkering Batch
1588
Nationaal Programma
Groningen
Middelen erfgoed 2020

Hercodering: was F3

C13
C26
C28
C29
C36

C37 en
C37B
C38
D2

een nieuwe
een nieuwe
een nieuwe
een nieuwe
een nieuwe

Hercodering: waren F5 en F5B
Hercodering: was F6
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E10

Regeling specifieke uitkering
snelfietsroutes

E15

Regeling Specifieke uitkering
Regionale Aanpak
Laadinfrastructuur 2020 –
2023
Eems dollard 2050

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E17

Regeling specifieke uitkering
Maas-pilots

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E18

Waterstofbussen

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E19

Regeling specifieke uitkering
uitvoeringspilots Ruimtelijke
Adaptatie tw
Regeling stimulering
verkeersveiligheidsmaatregelen
2020-2021
Regeling specifieke uitkering
circulaire ambachtscentra 2020
– 2022

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E16

E20
E21

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering
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Nummer
E22

E23

Naam
Tijdelijke regeling specifieke
uitkering ERTMS regionaal
personenvervoer per trein
2020–2031
Proefontgassing

E24

Project N65 Vught-Haaren

E29

Realisatie N307/Roggebotsluis
in het kader van IJsseldelta
fase 2

E30

Field Lab geluidbewust bouwen
Hoofddorp

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E32

Incidentele specifieke uitkering
Smartwayz

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E33

Incidentele specifieke uitkering
MIRT 2017-2019

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E34

Incidentele specifieke iDiensten
Mobiliteit

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E35

Incidentele specifieke uitkering
motie Hoogland

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E36

Project Wilhelminakanaal fase
1,5

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E38

Tijdelijke stimuleringsregeling
veilig, doelmatig en duurzaam
gebruik verkeersinfrastructuur
Incidentele specifieke uitkering
Spoorzones

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E40

Truckparking lead partnership

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

E41

Incidentele specifieke uitkering
pilots financiële prikkels voor
klimaatadaptatie op privaat
terrein tweede tranche
Griftpark

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

Regeling specifieke uitkering
Extern Advies Warmtetransitie

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

E39

E42
F9

Reden
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering
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Nummer
F11 en
F11B

Naam
Regeling specifieke uitkering
MKB Deals

Reden
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering. Let op SiSa tussen
medeoverheden van toepassing.

F12

Eenmalige specifieke uitkering
voor de uitvoering van
regionale MIT-regeling 20182023
Eenmalige bijdrage voor het
opleveren van een
Investeringsagenda
Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers
(TOZO) – 1e tranche, 2e
tranche en 3e tranche.

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

H7 en
H7B

Specifieke uitkering Geweld
hoort nergens thuis

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

H8

Specifieke uitkering voor lokale
Sportakkoorden (Regeling
Sportakkoord)
Regeling specifieke uitkering
opzet expertisecentra
jeugdhulp 2020
Regeling specifieke uitkering
vastgoedtransitie gesloten
jeugdhulp 2020
Regeling specifieke uitkering
Regio Deals derde tranche

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

Regeling specifieke uitkeringen
uitvoering Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen
Regeling specifieke uitkering
IBP-Vitaal Platteland
Regeling provinciale aankoop
veehouderijen nabij
natuurgebieden
Incidentele specifieke uitkering
voor
coordinatiecoördinatiepromotie
van Waddenzee Werelderfgoed
Regeling specifieke uitkering
Impuls Veenweiden

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

F13
G4 en
G4B

H9 en
H9B
H10
L5 en L5B
L6
L7 en L7B
L8
L9

L10

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering. Let op afwijkende
indicatoren per tranche.

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.
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Nummer
L12

L13

Naam
Eenmalige bijdrage subsidiëren
onderzoeksproject strorijke
stalmest waarvoor
experimenteerruimte is
gerealiseerd
Scholingsfonds Maritiem
Noordelijk Flevoland Ijsselmeer

Reden
Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

Met ingang van 2020 een nieuwe
specifieke uitkering.

Let op! Deze lijst is momenteel nog niet volledig. Enkele specifieke uitkeringen zijn momenteel
nog in behandeling en nog niet opgenomen in deze conceptversie.

2.3 Wijzigingen bestaande regelingen

Gewijzigd
t.o.v.
2019

Hieronder een overzicht van de wijzigingen. De wijzigingen worden in hoofdstuk 4
verder toegelicht.
Tabel 2.3: Gewijzigde regelingen ten opzichte van 2019
C1

Regeling Reductie
Energiegebruik

D1

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Regionale maatregelen
voortijdig schoolverlaten
2016-2021
Onderwijsachterstandenbeleid
2019-2022 (OAB)
SZW-regelingen.

D1A
D8
G2, G2A,
G2B, G3,
G3A en
G3B
G2 en
G2B
G3 en
G3B
F3

F5 en
F5B
F6

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(uitsluitend
kapitaalverstrekking)
Regeling energiebesparing
woningen bouwkundig
versterkingsprogramma
Groningenveld (SNN)
Specifieke uitkering Batch
1588
Nationaal Programma
Groningen

Indicatoren zijn vanwege de technische
verwerking en leesbaarheid, in een andere
volgorde geplaatst.
Toevoeging indicator ‘Eindverantwoording
(Ja/Nee) en daarnaast is het jaartal
aangegeven bij indicator 02 aangepast.
Toevoeging indicator ‘Eindverantwoording
(Ja/Nee). Daarnaast is het jaartal
aangegeven bij indicator 02 aangepast.
Toevoeging indicator ‘Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)’.
Gewijzigde jaaraanduiding in omschrijving
SZW-regelingen. Gewijzigd van
bijvoorbeeld 2018 naar 2019 (als het gaat
om de regelingen G2, G2B, G3 en G3B) of
gewijzigd van 2017 naar 2018 (als het
gaat om de regelingen G2A en G3A).
Indicatoren gewijzigd:
G2 – 08 en 09
G2B – 09 en 10
Diverse indicatoren verwijderd, vanwege
wijzigingen BBZ.
Hercodering: wordtC36

Hercodering: wordt C37 en C37B
Hercodering: wordt C38
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F10
L2

Nota Ruimte Project
Eindhoven Brainport
Regio deal Rotterdam Zuid

Sinds SiSa 2020 codering aangepast naar
L11. Verstrekkend departement EZK.
Indicatoren zijn vanwege leesbaarheid, in
een andere volgorde opgesteld.
Toevoeging indicator Besteding (Jaar T),
aard van controle R.

2.4 Overzicht verwachte wijzingen 2021
Bij verschillende specifieke uitkeringen worden veranderingen verwacht.1
Tabel 2.4:
Nummer
D1 &
D1A

E25 en
E25B
F7

Verwachte wijzigingen in 2021 en verder
Naam
Reden
Regionale meld- en
Verwacht: aanpassingen in de regeling
coördinatiecentra voortijdig
en toevoeging van indicatoren.
schoolverlaters
2021
o Besteding door contactgemeente
(jaar T), Aardcontrole R,
Indicatornummer: D1A/01 (Let op!
Alleen bestedingen die betrekking
hebben op de periode vóór 1-1-2021
mogen verantwoord worden)
o Besteding aan contactschool (jaar T),
Aardcontrole R, Indicatornummer
D1A/02 (Let op! Alleen bestedingen
die betrekking hebben op de periode
vóór 1-1-2021 mogen verantwoord
worden)
o Besteding (jaar T) van educatie totaal
(automatisch) D1A/03
o Opgebouwde reserve ultimo (jaar T1), Aardcontrole R, Indicatornummer
D1A/0
Tijdelijke impulsregeling
Met ingang van 2021 een nieuwe
klimaatadaptatie
specifieke uitkering. Let op SiSa tussen
medeoverheden van toepassing.
Regeling specifieke uitkering
Vanaf 2021 een nieuwe specifieke
provincie Flevoland sanering
uitkering.
windpark Zeewolde

1

Dit zijn verwachtingen voor zover bekend op publicatiedatum van deze invulwijzer. Deze verwachtingen kunnen
veranderen en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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3

Verantwoorden via SiSa (algemene informatie)

De SiSa-bijlage is een Excel bestand, waarin de ontvangers van de specifieke uitkering
of provinciaal middel middels verschillende indicatoren (bv. de indicator besteding jaar
T). De definitieve versie van de SiSa-bijlage wordt omstreeks 15 januari definitief opmaat voor de medeoverheden klaargezet op het portaal van het CBS, die een
specifieke uitkering of een provinciaal middel moeten verantwoorden. Vanaf SiSa 2018
kunt u ook de Tabel van Fouten en onzekerheden als tabblad in de SiSa-bijlage vinden.
Hier vindt u een toelichting voor het werken met het Excel-bestand van de SiSabijlage.

3.1 Totaal aantal regelingen
In 2020 zijn er in totaal (nb) regelingen waarbij de verantwoording verloopt via de
SiSa-bijlage. Dat zijn er (nb) meer dan de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie van
2019 (nb). Mede hierdoor is ook de omvang van de volledige tabel groter geworden.
Dit betekent niet dat ook uw gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling over
al deze regelingen verantwoording af hoeft te leggen. Deze (nb) regelingen zijn te
vinden in de concept-bijlage die te vinden is op de site van het ministerie van BZK.
Het aantal regelingen waarover via SiSa wordt verantwoord is niet hetzelfde als het
aantal specifieke uitkeringen. Meer hierover in paragraaf verantwoordingslijst verderop
in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 3.3 wordt de toename van het aantal specifieke
uitkeringen nader verklaard.

3.2 Aansluiting met overzichten met specifieke uitkeringen
Het ministerie van BZK stelt jaarlijks, op basis van de begrotingen van de
departementen, het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) op. Soms wordt
er op andere manieren, bijvoorbeeld beantwoording van Kamervragen, gerapporteerd
over het aantal specifieke uitkeringen. Doorgaans bevat de SiSa-bijlage meer
regelingen dan er specifieke uitkeringen worden gerapporteerd (zoals in vergelijking
met het OSU). Dat komt omdat overzichten rapporteren over de uitkeringen die nog
daadwerkelijk worden verstrekt (‘actuele uitkeringen’). De SiSa-bijlage bevat naast
deze uitkeringen ook uitkeringen die nog moeten worden verantwoord, maar inmiddels
niet meer worden verstrekt (‘administratieve uitkeringen’). Een andere belangrijke
verklaring voor de verschillende aantallen is de definitie van de termen ‘regeling’ en
‘specifieke uitkering’. Deze begrippen betekenen niet hetzelfde. Eén specifieke
uitkering kan meerdere regelingen omvatten, zoals de gebundelde uitkering die drie
regelingen omvat: G2, G2A en G2B. Dit heeft te maken met het feit dat gemeenten de
uitvoering in eigen beheer kunnen doen (G2 is van toepassing) of de uitvoering aan
een gemeenschappelijke regeling kunnen overdragen (G2A en G2B zijn van
toepassing). Vanaf SiSa 2015 zijn er ook verschillen ontstaan doordat een aantal
provincies de methode SiSa als gebruiken voor de verantwoording van verstrekte
provinciale middelen.

3.3 Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van BZK
In de septembercirculaire 2019 (paragraaf 4.6) heeft u kunnen lezen dat op 6
september jl. de Minister van BZK, mede namens de Staatssecretaris van Financiën,
een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het proces rond de beoordeling
van de decentralisatie uitkeringen.2 De Algemene Rekenkamer heeft in het
2

TK 2018-2019 3500-B, nr.13
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Verantwoordingsonderzoek 2018 opgemerkt dat het Rijk in bepaalde gevallen
bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een decentralisatie-uitkering, die
de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken. In de genoemde
Kamerbrief zijn twee sporen en oplossingsrichtingen geschetst. Het eerste spoor is
herziening van de Financiële-verhoudingswet. Het tweede spoor is gericht op een
beoordeling van nieuwe en bestaande uitkeringen via de fondsen. Deze beoordeling
van voorgenomen decentralisatie-uitkeringen en eventuele bijbehorende bestuurlijke
afspraken, heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het verschijnen van de
septembercirculaire 2019 en de decembercirculaire 2019. Alle decentralisatieuitkeringen die vermeld staan in de twee genoemde circulaires, zijn getoetst aan het
kader dat meegezonden is met de Kamerbrief van 6 september. Deze toetsing kan
onder meer de volgende consequenties hebben:
 (concept-)bestuurlijke afspraken worden voorafgaand aan publicatie aangepast,
zodat de beleids- en bestedingsvrijheid van gemeenten en/of provincies niet
(langer) wordt ingeperkt.
 er wordt aanvullend gecommuniceerd in de richting van betrokken gemeenten
en/of provincies over bestaande bepalingen en afspraken die gepercipieerd
kunnen worden als beperkingen, om duidelijk te maken dat hier geen sprake
van kan zijn.
 in de circulaire wordt aangegeven dat er door het Rijk geen beroep zal worden
gedaan op eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, waardoor een einde komt
aan eventuele beperkingen aan de beleids- en bestedingsvrijheid van
gemeenten en/of provincies;
 het voorstel om te komen tot een decentralisatie-uitkering wordt heroverwogen,
waarbij de keuze uiteindelijk valt op een andere uitkeringsvorm.
 een reeds bestaande decentralisatie-uitkering wordt omgezet in een specifiekeuitkering.
De consequentie van de laatste twee bovenstaande punten is dat het aantal specifiekeuitkeringen is gestegen. Deze stijging had zich vorig jaar al voorgedaan bij het aantal
incidentele en eenmalige specifieke uitkeringen. Deze categorieën van specifiekeuitkeringen kunnen verstrekt worden op basis van een beschikking (incidenteel)
respectievelijk een ministeriële regeling (eenmalig). De reden waarom de stijging hier
reeds zichtbaar is, komt door de beperkte doorlooptijd voor het realiseren van de
betreffende juridische grondslag voor de specifieke-uitkering. Bij specifieke-uitkeringen
met een tijdelijk (maar meerjarig) of een structureel karakter, duurt het langer om de
geëigende grondslag te creëren in de vorm van een algemene maatregel van bestuur
(tijdelijk) of een wet in formele zin (structureel).
De stijging bij de tijdelijke en structurele specifieke-uitkeringen wordt daarom ook later
zichtbaar.
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3.4 Legenda
1

Jen
V

2

3

6

A2 Brede
Besteding (jaar
Doeluitkering
T)
Rampenbestrijdin
g (BDUR)
4
Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.3 en 8.4

5

Veiligheidsregio's
OCW D
1

Regionale melden
coördinatiecentra
voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale
meld- en
coördinatiefunctie
voortijdig
schoolverlaten
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer
: A2 / 01
Besteding (jaar
T)

7
8

Opgebouwde
reserve ultimo
(jaar T-1)

Toelichting

10

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.
Indicatornummer Indicatornummer Indicatornummer
: D1 / 01
: D1 / 02
: D1 / 03

De afkorting voor de verstrekker van de specifieke uitkering of
provinciaal middel (naam van het ministerie of de provincie).
1

Afkorting
JenV
BZK
OCW
IenW
EZK
SZW
VWS
LNV
FRL
GRO
DRE
GEM

Volledige naam. Ministerie van / of provincie:
Justitie en Veiligheid
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Infrastructuur en Waterstaat
Economische Zaken en Klimaat
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Gemeente(n)
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2

3

De code van de regeling. Per specifieke uitkering/ uitgekeerde
provinciale middelen kunnen meerdere regelingen bestaan. Gebruik dit
nummer bij de communicatie met de verstrekker van de specifieke
uitkering of het ministerie van BZK (via het vragenformulier op de
website www.rijksoverheid.nl/sisa).
De naam van de regeling (specifieke uitkering of de uitgekeerde
provinciale middelen).

4

De wettelijke basis voor het bestaan van de regeling. In de wettekst is
ook meer informatie over de te verantwoorden indicatoren
opgenomen. Zoek de teksten via www.wetten.nl.

5

Het type medeoverheid dat de regeling ontvangt.

6

De omschrijving van de indicator (te verantwoorden eenheid). Een
regeling kan verschillende aantallen en soorten indicatoren hebben.
Lees de omschrijving en de toelichting voorafgaand aan het invullen.
De omschrijving (jaar T) heeft betrekking op het kalenderjaar
waarover gegevens moeten worden verantwoord. Voor 2019 geldt de
volgende conversietabel:
Jaartal
2018
2019
2020
2021

Conversietabel T voor SiSa-bijlage 2019
T-2
T-1
T
T+1

7

Aard controle is een aanwijzing voor de manier waarop de accountant
deze indicator controleert. Het format kent vier verschillende vormen:
R, D1, D2 en n.v.t. In de nota verwachtingen accountantscontrole, te
vinden via http://www.rijksoverheid.nl/sisa (hierna: de website) zijn
deze termen verder toegelicht.

8

Het indicatornummer. Elke indicator in de SiSa-bijlage heeft een uniek
nummer. Dit nummer bestaat uit het nummer van de regeling
aangevuld met de volgorde waarin de indicator in de SiSa-bijlage
voorkomt. . Gebruik dit nummer bij de communicatie met de
verstrekker van de regeling of met het ministerie van BZK (via het
vragenformulier op de website).

9

De witte invulcel. Hier vult de medeoverheid de te verantwoorden
informatie in. Het invullen van deze cel is verplicht. Zie ook de
toelichtingen ‘de betekenis van de kleuren’ en ‘het vullen van de
invulcellen’.
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10

De groene invulcel. Het invullen van deze cel is niet verplicht. Als de
medeoverheid daarvoor kiest, kan ook hier de voor de eigen
organisatie te verantwoorden informatie ingevuld worden. Zie ook de
toelichtingen ‘de betekenis van de kleuren’ en ‘het vullen van de
invulcellen’.

3.5 De betekenis van de kleuren
De SiSa-bijlage bevat verschillende kleuren met ieder een betekenis:
 Witte invulcellen zijn verplicht in te vullen. Deze moeten een waarde bevatten.
De in te vullen waarde kan ook ‘0’ (nul) zijn als dit de voor u werkelijk te
verantwoorden situatie weergeeft. Als u een witte cel niet invult, betekent dit dat
de aanlevering niet door de plausibiliteitstoets van het CBS komt.
 Groene invulcellen hoeft u alleen in te vullen als die voor u relevant zijn.
 Gele rijen (toelichtingen en de omschrijvingen van de indicatoren) zijn
regelingen in het kader van SiSa tussen medeoverheden of SiSa voor provinciale
middelen. De verantwoordingsinformatie bij deze regelingen stuurt het CBS door
naar de provincies die de informatie gebruiken voor vaststelling.
 Oranje rijen zijn regelingen in het kader van SiSa tussen medeoverheden bij
SZW-regelingen. De verantwoordingsinformatie bij deze regelingen stuurt het
CBS door naar de gemeenten die de informatie gebruiken voor de vaststelling
(van de verantwoording) en naar het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van budgetberekening (zie hiervoor de nota sisatussen-medeoverheden).
 Blauwe rijen zijn regelingen in het kader van SiSa tussen het Rijk en
medeoverheden. De verantwoordingsinformatie bij deze regelingen stuurt het
CBS door naar de provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die
de informatie gebruiken om te kunnen verantwoorden over de ontvangen
specifieke uitkeringen.

3.6 Het vullen van de invulcellen
Let bij het invullen van de SiSa bijlage op het volgende:
 Per invulcel kunt u maximaal 255 tekens opnemen (vooral van belang bij
indicator 'toelichting').
 U vult verplicht de witte invulcellen in.
 U verantwoordt alle specifieke uitkeringen in principe exclusief BTW
(genetteerd). Als er toch inclusief BTW (bruto) verantwoordt moet worden is dit
in uw beschikking, bij de indicator of in de invulwijzer aangegeven.
 U rondt geldbedragen af op hele euro’s.
 U gebruikt geen formules in de in te vullen cellen. Dit zorgt voor problemen bij
de doorlevering vanuit het CBS naar de verstrekkers van de regelingen en bij
het verwerken van de informatie door de verstrekker van de regeling.
 Voor alle regelingen die via de SiSa-bijlage worden verantwoord is het baten en
lastenstelsel van toepassing, conform het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Zie hoofdstuk 5 voor een nadere toelichting op
het baten- en lastenstelsel.
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3.7 Het verbergen van rijen
Het format-op-maat van de SiSa-bijlage bevat soms de mogelijkheid om meerdere
beschikkingsnummers in te vullen. Dit is aan de orde bij regelingen waarbij per
beschikking moet worden verantwoord. Hiervoor zijn (meestal) 100 rijen beschikbaar.
In de meeste gevallen heeft u niet al die rijen nodig. Voor opname in uw jaarstukken,
of voor het uitprinten kan het echter wel van belang zijn om lege rijen te verbergen.
Verbergen in Excel kan door op de rij(en) te gaan staan, op de rechtermuisknop te
klikken en op ‘verbergen’ te klikken. We raden u aan om:
 rijen pas in het allerlaatste stadium van het opstellen van de SiSa-bijlage te
verbergen;
 voordat u de SiSa-bijlage indient bij het CBS alle verborgen rijen weer uit te
klappen en ervoor te zorgen dat geen enkele cel in die niet-benodigde rijen per
ongeluk een waarde bevat (selecteer het gehele blok van niet gebruikte rijen en
‘wis/delete’ de (mogelijke) inhoud).
Let op: het is niet mogelijk om enkele cellen in de niet benodigde rijen te gebruiken
voor het geven van een toelichting. Als ‘verplichte’ witte cellen op diezelfde rij leeg
blijven, beoordeelt het automatische systeem bij het CBS de aanlevering als niet
plausibel.

3.8 Opmaak van een cel wijzigen
De opmaak van de verplicht in te vullen cellen kan niet gewijzigd worden. Als u in een
bepaalde cel een aantal wilt invullen, en de opmaak geeft een bedrag in euro’s weer,
kan het of een fout zijn in het format, of een verkeerde interpretatie van de
verantwoordingsinformatie die gevraagd wordt. Bij twijfel: lees de toelichting in deze
nota. Staat uw vraag er niet bij gebruik dan het vragenformulier op de website. Is
sprake van een fout in de SiSa-bijlage, lees dan de toelichting daarover in dit
hoofdstuk.

3.9 Invullen van een cel met toelichting
De opmaak van cellen waarin om een toelichting gevraagd wordt, is ingesteld op het
verwerken van 255 tekens. De functie ‘terugloop’ staat standaard ingesteld bij deze
cellen, zodat als de inhoud van de tekst groter is dan de cel, het format de opmaak
automatisch aanpast.
Als u een tekst uit een ander bestand in een invulcel plakt, werkt de terugloop niet
altijd. Dit kan worden voorkomen door de tekst te plakken in de formulebalk bovenaan
het scherm of door te plakken ‘zonder opmaak’. Mocht dit in uw geval niet werken,
controleert u dan in de formulebalk boven in het scherm of de gehele tekst daarin wel
is opgenomen. Als dat het geval is, hoeft u zich voor de doorlevering geen zorgen te
maken; het CBS stuurt bij de verwerking wel de volledige tekst door. Als u voor uw
eigen gebruik de tekst wel zichtbaar wilt maken, kunt u de kolombreedte aanpassen.
In het format is de breedte aan te passen door middel van de extra knoppen die
verschijnen in de werkbalk.
U kunt er ook voor kiezen om in de toelichtende tekst te verwijzen naar een tekst die
elders in de jaarrekening is opgenomen. Voeg in dat geval de desbetreffende
paginanummers toe, zodat degenen die de informatie moeten beoordelen de
toelichtende tekst terug kunnen vinden.

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 18 van 170

3.10 Kolommen breder of smaller maken
U kunt de opmaak van de kolommen van het format breder of smaller maken zodat de
tekst die u wilt invullen beter leesbaar is in uw jaarrekening conform de gebruikelijke
werkwijze daarvoor in Excel.

3.11 Welk bestand indienen bij het CBS?
Voor het aanleveren van de SiSa-bijlage kunt u bij het CBS alléén het format indienen
welke u heeft ontvangen via het portaal van het CBS. Meer over de aanlevering leest u
in de procedure aanlevering verantwoordingsinformatie. Op het tabblad ‘algemeen’ in
het format vindt u de versie-aanduiding.
Heeft u technische problemen met het format, bijvoorbeeld vanwege andere
programmatuur, neemt u dan contact op met het ministerie van BZK via het
contactformulier op de website.
Naast de eerdergenoemde provincie Fryslân, Gelderland en Drenthe zijn ook sommige
andere provincies gebruik gaan maken van een provinciale SiSa-bijlage (niet methode
SiSa). Via deze provinciale bijlage vraagt de provincie om de verantwoording over
subsidies die met eigen provinciale middelen aan medeoverheden worden verstrekt. Dit
betreft een andere verantwoording dan de SiSa methode van het Ministerie van BZK.
Het is derhalve niet toegestaan de provinciale bijlage in te dienen bij het CBS.
Controleer bij twijfel de verantwoordingslijst. Komt uw organisatie niet voor op die
verantwoordingslijst, en u heeft wel van de provincie het verzoek gekregen via SiSa te
verantwoorden, neem dan contact op met de provincie.

3.12 Een fout in het Excelbestand?
Meent u dat er een fout in het Excel-bestand zit, bijvoorbeeld als een bepaalde witte
cel niet door u ingevuld kan worden of de witte cel eigenlijk een groene cel zou moeten
zijn: neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het ministerie van BZK via de
vragenformulieren op de website. Het ministerie van BZK stelt u alertheid op prijs,
mede omdat in het geval van een fout het ook voor andere medeoverheden van belang
is dit zo snel mogelijk te signaleren.
Maak bij twijfel over de juistheid of het al dan niet van toepassing zijn van een
indicator geen eigen keuzes om de verantwoording snel te kunnen indienen.
o
o

Het niet invullen van een waarde in een cel leidt tot een niet plausibele
aanlevering.
Als u een ‘0’ invult, gaat de verstrekker van de uitkering er bij de beoordeling
vanuit dat een juiste weergave van de situatie is: u verantwoordt 0 (nul). Als u
niet zeker weet wat u moet invullen, en u het antwoord niet kunt vinden in deze
invulwijzer, neemt u contact op met het ministerie van BZK. Het invullen van
een 0,- als dit niet de feitelijke situatie is, betekent dat u gekort wordt op de
uitkering. De verstrekker van de specifieke uitkering moet er immers op kunnen
vertrouwen dat de ingevulde verantwoording juist en volledig is en bij het
financieel vaststellen (zoals in de specifieke uitkering is bepaald) de
aangeleverde gegevens als basis kan hanteren.
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3.13 Verantwoordingslijst
De verantwoordingslijst is te raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/sisa. Het is
mogelijk om via een speciale webapplicatie op maat te genereren. Deze applicatie is te
benaderen via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/.
In de volgende paragraaf staat de handleiding voor de webapplicatie. De nota
procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2020 bevat voorschriften en
bepalingen over de verantwoordingslijst. Hieronder volgt een aantal veelgestelde
vragen dat verband houdt met het invullen van het format voor de SiSa bijlage
verantwoordingsinformatie.
Casus: Er staat geen beschikkingsnummer achter een regeling. Hoe weet ik
waarover ik moet verantwoorden?
Het ministerie van BZK heeft alleen beschikkingsnummers opgenomen als
die door de verstrekker van de uitkering aan BZK zijn aangeleverd. Als bij
het ministerie van BZK geen beschikkingsnummers bekend zijn, is de
ruimte in deze kolom leeg of staat er gn opgave. Daarnaast is het natuurlijk
zo dat uw organisatie de beschikkingen in bezit heeft. Als u meer informatie
wilt over het beschikkingsnummer, kunt u direct contact opnemen met de
verstrekker van de uitkering of via het contactformulier op de website. Het
voorgaande geldt ook voor de bedragen.

Casus: In de verantwoordingslijst staat een regeling opgenomen die niet
voor mij van toepassing is. Ik heb al een eindverantwoording ingediend of
de regeling is vervallen. Ik heb dus niets meer te verantwoorden. Wat nu?
In ieder geval zult u deze regeling moeten opnemen in uw SiSa-bijlage
verantwoordingsinformatie 2019 en indienen bij het CBS. Zonder deze
regeling wordt uw levering door het CBS afgekeurd. We raden u wel aan
nog goed uit te zoeken of de regeling echt niet voor uw organisatie van
toepassing is en niet ‘zomaar’ een 0 (nul) ingeven.
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Casus: Er staat een verkeerd beschikkingsnummer bij een regeling. Wat
nu?
Het beschikbaar stellen van beschikkingsnummers door het ministerie van
BZK verandert niets aan de gangbare werkwijze met betrekking tot het
vullen van de SiSa-bijlage en de plausibiliteitscontrole door het CBS. De
plausibiliteitscontrole van het CBS heeft geen betrekking op de
beschikkingsnummers. U bent vrij om die beschikkingsnummers in te
vullen die u juist acht, ongeacht de omschrijving in de
verantwoordingslijst. Om de gevolgen in te schatten is het handig om in
gedachten de vertaling te maken naar de werkwijze bij de ‘voormalige’
kruisjeslijst.
o Als sprake is van een typefout is er dus niets aan de hand. U stemt
indien u dat nodig vindt af met de verstrekker van de uitkering en vult
in uw SiSa-bijlage het juiste nummer in, ongeacht het nummer dat
vermeld staat in de verantwoordingslijst. Ook in de oude situatie zou u
het ‘kruisje’ hebben gehouden.
o Is een van de meerdere genoemde beschikkingen al afgerekend en zou
dus niet meer op de lijst moeten voorkomen? Ook dan is er niets aan
de hand. U stemt af met de verstrekker en laat bij akkoord het
beschikkingsnummer weg, ongeacht de vermelding in de
verantwoordingslijst. Ook in de oude situatie zou u het ‘kruisje’ hebben
gehouden.
Als de enige beschikking al in voorgaande jaren is afgerekend en er geen
andere/nieuwe beschikking van toepassing is, had uw gemeente geen
vermelding moeten krijgen bij deze regeling. Uw gemeente zou geen
‘kruisje’ moeten hebben. Als de verantwoordingslijst definitief is, zult u
toch over deze regeling verantwoording moeten afleggen. Toch is het goed
deze situatie af te stemmen met de verstrekker van de uitkering. Als
immers blijkt dat het niet de administratie van de verstrekker van de
uitkering is die fout is, maar uw eigen informatie, kunt u toch de juiste
verantwoording indienen. Als blijkt dat uw organisatie geen kruisje had
moeten hebben, dan weet u dat u in de SiSa-bijlage bij die regeling een 0
(nul) kunt invullen. U zult dan dus over deze niet-van-toepassing-zijnde
regeling moeten verantwoorden.
Ontbreekt er volgens uw gegevens een regeling na het defintief vaststellen
van de verantwoordingslijst, neem dan contact op met BZK via de
contactformulieren.
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3.14 Handleiding applicatie verantwoordingslijst 2020
1 Ga naar: https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/ of klik op de link
vanuit de website http://www.rijksoverheid.nl/sisa in het tekstgedeelte onder
het kopje Verantwoording (SiSa).
2 U komt dan in het zoekscherm (figuur 1).
a

b

Figuur 1: zoekscherm
a

Via deze link komt u op de reguliere SiSa website van het ministerie van BZK:
www.rijksoverheid.nl/sisa.

b

Hier kunt u snel en handig zoeken op de naam van uw organisatie. Als u
bijvoorbeeld ‘Groningen’ intikt, ziet u alle namen van organisaties met het woord
Groningen in de naam. Kies dan de organisatie die u zoekt. U kunt ook zoeken
op CBS-code. Let daarbij op dat u gebruik maakt van het 5-cijferige nummer. Dit
is het vier-cijferige CBS-nummer voorafgegaand door een 3 bij provincies, een 5
bij gemeenschappelijke regelingen en een 6 bij gemeenten.
3 Heeft u de organisatie gevonden die u zoekt, dan komt u op het
verantwoordscherm (figuur 2)
4 Dit scherm is nog het meeste te vergelijken met de voorheen in gebruik zijnde
kruisjeslijst. Een vermelding van een regeling bij een organisatie betekent dat
deze organisatie over deze regeling dient te verantwoorden via de SiSa-bijlage.
Op deze regel is één uitzondering: de vermelding ‘vervallen’ in de kolom
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‘mutatie’. Het verantwoordscherm bevat ten opzichte van de kruisjeslijst nog
extra informatie.
Figuur 2: Verantwoordscherm

c

d

e

c

De informatiebalk
Deze informatiebalk bevat vier kolommen.




Mutatie: Hier vindt u mutaties (zie figuur 2) over de wijzigingen in de
database ten opzichte van een vorige versie. De datum van de vorige versie
staat boven de informatiebalk.
o Nieuw: deze regeling is toegevoegd ten opzichte van de vorige versie.
Over deze regeling moet u dus verantwoording afleggen.
o Vervallen: deze regeling is vervallen in uw verantwoordingslijst. Over deze
regeling hoeft u dus geen verantwoording af te leggen.
Afgifte: Hier vindt u de naam van de verstrekker van de specifieke uitkering.
Dit kunnen de verschillende ministeries zijn (of het RVO) of de afzonderlijke
provincies. Ook gemeenten kunnen verstrekkers van specifieke uitkeringen
zijn, bijvoorbeeld bij de uitvoering van specifieke uitkeringen van het
ministerie van SZW. Bij een gemeenschappelijke regeling kunt u de
vermelding ‘GEM’ zien (zie figuur 3 met een voorbeeld). Dit betekent dat
deze gemeenschappelijke regelingen voor meerdere verstrekkers, in dit geval
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gemeenten, taken voor de betreffende regeling kan uitvoeren.
SiSacode: Dit is een combinatie van de naam van het ministerie waar de
specifieke uitkering oorspronkelijk vandaan komt in combinatie met de code die
ook in de SiSa-bijlage en invulwijzer voorkomt.
 Specifieke uitkering: Dit is de naam van de specifieke uitkering. Bij I&M E27B
is dat dus Brede doeluitkering verkeer en vervoer.
d

Via de knop download kunt u een uitgebreid overzicht oproepen. Dit overzicht
opent in Excel. In dit uitgebreide overzicht ziet u welke opmerkingen voor uw
organisatie of voor de specifieke uitkeringen gelden en ziet u de betreffende
beschikkingsnummers. Ook ziet u een lijst met de overige specifieke uitkeringen
die in het format de SiSa-bijlage voorkomen.

e

Met de knop stuur link door kunt u een link naar deze website doorsturen naar
iemand anders, bijvoorbeeld naar een collega binnen uw organisatie, maar
bijvoorbeeld ook naar postbus IBI als u vragen hebt over uw pagina.
Figuur 3: Voorbeeld GR Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
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4

Toelichting (per regeling)

Hier vindt u een toelichting per specifieke uitkering en een toelichting voor indicatoren
die uniek zijn voor de betreffende regeling. De specifieke toelichting bevat per
specifieke uitkering aanwijzingen hoe de SiSa-bijlage dient te worden ingevuld. Een
toelichting voor indicatoren die bij meerdere regelingen voorkomen, staat in hoofdstuk
5. Bij de indicatoren zijn zoveel als mogelijk verwijzingen toegevoegd naar nadere
informatie. Deze invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het format voor
de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie (hierna: de SiSa-bijlage of: het format).
Deze invulwijzer is geen vervanging van de bepalingen in de regelgeving die op de
specifieke uitkeringen van toepassing is. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleert de
relevante regelgeving.

4.1 Specifieke uitkeringen - Ministeries
4.1.1. Specifieke uitkeringen JenV (A)
A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Doelgroep: Veiligheidsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit veiligheidsregio’s.
Relevante informatie en websites:
A2 Indicatoren
01 Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding).

A4 Specifieke uitkering overlastgevende asielzoekers (nieuw)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Regeling eenmalige specifieke uitkering voor
gemeenten (maatregelen ter bestrijding van overlastgevende asielzoekers
Relevante informatie en websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-overlastgevendeasielzoekers

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
A4 Indicatoren

Toelichting

01 Bestedingen (Jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.

02 Cumulatieve besteding uitvoering
projectplan (t/m Jaar T) - inclusief
uitvoering door derden.

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
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A4 Indicatoren

Toelichting

03 Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Vul in Ja/Nee

04 Toelichting op projecten die
afwijken van voorlopige
toekenning
05 Project afgerond (Ja/ Nee)
06 Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Bij Nee is er overeenstemming met het
ministerie of er een afwijking op het
oorspronkelijke projectplan mag plaatsvinden.
Bij Nee indicator 04 verplicht.
Geef een toelichting op de overeengekomen
afwijking in (Jaar T).
Als bij 04 Nee is ingevuld verplicht.
Vul in Ja/Nee
Ja, als de projectuitvoering volledig door de
eigen gemeente is uitgevoerd.
Nee, als de projectuitvoering door meerdere
gemeenten heeft plaatsgevonden.

A4B Specifieke uitkering overlastgevende asielzoekers (nieuw)
Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving: Regeling eenmalige specifieke uitkering voor
gemeenten (maatregelen ter bestrijding van overlastgevende asielzoekers
Relevante informatie en websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-overlastgevendeasielzoekers

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
A4B Indicatoren

Toelichting

01

Selecteer de gemeenten, waarvoor u de
projectuitvoering heeft gedaan.

02
03

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Bestedingen (Jaar T))
Cumulatieve Besteding (t/m Jaar
T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding).
Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
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A4B Indicatoren

Toelichting

04

Vul in Ja/Nee

05

06

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op projecten die
afwijken van voorlopige
toekenning
Project afgerond (Ja/nee)

Bij Nee is er overeenstemming met het
ministerie of er een afwijking op het
oorspronkelijke projectplan mag plaatsvinden.
Bij Nee indicator 04 verplicht.
Geef een toelichting op de overeengekomen
afwijking in (Jaar T).
Als bij 04 Ja is ingevuld verplicht.
Vul in Ja/Nee

A5 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak
van radicalisering, extremisme en terrorisme (nieuw)
Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de
versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en
terrorisme in 2020
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
A5 Indicatoren

Toelichting

01

Vul in hierna de juiste hoofdcategorie in.
a. de analyse van de lokale problematiek met
betrekking tot radicalisering en extremisme en
de evaluatie van de aanpak van radicalisering
en extremisme;
b. persoonsgerichte aanpak van
geradicaliseerde personen;
c. het opbouwen, behouden en faciliteren van
een netwerk van personen en organisaties die
betrokken zijn bij de preventie van
radicalisering;
d. deskundigheidsbevordering en voorlichting
van personen en organisaties die betrokken
zijn bij de preventie van radicalisering;
e. preventie-activiteiten gericht op specifieke
kwetsbare doelgroepen;
f. het evalueren van de activiteiten die zijn
verricht in het kader van het tegengaan van
radicalisering, extremisme en terrorisme.

Hoofdcategorie
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A5 Indicatoren

Toelichting

02

Vul in (Ja/Nee)

03

04

Bestedingen (Jaar T) komen
overeen met activiteitenplan per
hoofdcategorie (Ja/Nee)
Besteding uitvoering activiteiten
(Jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa
tussen medeoverheden)
Cumulatieve besteding uitvoering
activiteiten (t/m Jaar T) per
hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen
medeoverheden

05

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding)

Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie.
Vanaf SiSa 2021 incl. SiSa tussen
medeoverheden.
Vul in Ja/Nee

07

Afwijking t.o.v. aanvraag
overeengekomen (Ja/nee) in (Jaar
T) per hoofdcategorie - bij Ja is
Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen
indicator 07 verplicht
(Ja/nee) in (Jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja
is indicator 07 verplicht
Toelichting afwijking besteding
Geef een toelichting op de overeengekomen
(jaar T) volgens projectplan per
afwijking in (Jaar T).
hoofdcategorie
Als bij 05 Ja is ingevuld verplicht.
Eindverantwoording Ja/ Nee
Vul in Ja/Nee

08

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

06

Ja, als de projectuitvoering volledig door de
eigen gemeente is uitgevoerd.
Nee, als de projectuitvoering door meerdere
gemeenten heeft plaatsgevonden.

A5B Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale
aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving:
 Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de
versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en
terrorisme in 2020
 Beschikking van regio coördinator.
Relevante informatie en websites:
- Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de
versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en
terrorisme in 2020
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
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A5B Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Hoofdcategorie

Selecteer de gemeenten, waarvoor u de
projectuitvoering heeft gedaan.

Bestedingen (Jaar T) komen
overeen met activiteitenplan per
hoofdcategorie (Ja/Nee)
Besteding uitvoering activiteiten
(Jaar T) per hoofdcategorie.

Vul in (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding uitvoering
activiteiten (t/m Jaar T) per
hoofdcategorie

Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.

02

03

04

05

06

07

Afwijking t.o.v. aanvraag
overeengekomen (Ja/nee) in
(Jaar T) per hoofdcategorie - bij
Ja is indicator 07 verplicht
Kopie gemeentecode

Vul in hierna de juiste hoofdcategorie in.
a. de analyse van de lokale problematiek met
betrekking tot radicalisering en extremisme
en de evaluatie van de aanpak van
radicalisering en extremisme;
b. persoonsgerichte aanpak van
geradicaliseerde personen;
c. het opbouwen, behouden en faciliteren van
een netwerk van personen en organisaties die
betrokken zijn bij de preventie van
radicalisering;
d. deskundigheidsbevordering en voorlichting
van personen en organisaties die betrokken
zijn bij de preventie van radicalisering;
e. preventie-activiteiten gericht op specifieke
kwetsbare doelgroepen;
f. het evalueren van de activiteiten die zijn
verricht in het kader van het tegengaan van
radicalisering, extremisme en terrorisme.

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding)

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie.
Vanaf SiSa 2021 incl. SiSa tussen
medeoverheden.
Vul in Ja/Nee
Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen
(Ja/nee) in (Jaar T) per hoofdcategorie - bij
Ja is indicator 07 verplicht
Automatisch ingevuld
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A5B Indicatoren

Toelichting

08

Geef een toelichting op de overeengekomen
afwijking in (Jaar T).

09

Toelichting afwijking besteding
(jaar T) volgens projectplan per
hoofdcategorie
Eindverantwoording Ja/ Nee

Als bij 05 Ja is ingevuld verplicht.
Vul in Ja/Nee

A6 Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning
(nieuw)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
A6 Indicatoren
01 Totale besteding (jaar T)Besteding
(jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 (Besteding).

02

Cumulatieve besteding t/m jaar T

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

03

Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Totale cofinanciering (t/m Jaar T)

04

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)

05

Projectnaam / nummer

Per regel 1 projectnaam of nummer invullen

06

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Toelichting op niet-afgeronde
projecten en afwijking t.o.v. de
toekenning – Bij afwijkingen
uiteraard is afstemming met
ministerie verplicht.

Vul in Ja/Nee

07

Geef hier een toelichting op niet-afgeronde projecten
en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen
uiteraard is afstemming met ministerie verplicht.
Verplicht invullen als er een afwijking heeft
plaatsgevonden.
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4.1.2. Specifieke uitkeringen BZK(C)
C1 Regeling Reductie Energiegebruik
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201951926.html
Relevante informatie en websites:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre
C1 Indicatoren
01 Totaal ontvangen bedrag
beschikking
02 Eindverantwoording Ja/Nee

Toelichting
Vul het bedrag in dat u heeft ontvangen.

03 Projectnaam / nummer

Vul hier het projectnaam / nummer in.

04 Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie de toelichting in
paragraaf 5.2 (Besteding).

05 Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (JA/NEE)
06 Besteding (Jaar T) aan
afwijkingen.

Vul in Ja/Nee. Bij ‘Nee’ zijn indicatoren 04 en 05
verplicht in te vullen.

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

Vul in de besteding (jaar T) aan afwijkingen ten
opzichte van het projectplan.
Afwijkingen projectplan mogen alleen
plaatsvinden als u hiervoor een officieel akkoord
heeft ontvangen van het ministerie van BZK.
Verplicht als bij C1/03 ‘Nee’ is ingevuld.
Zie ook de toelichting besteding in paragraaf 5.2.

07 Kopie Projectnaam / numme
08 Cumulatieve totale besteding
tot en met jaar T

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
Tussentijds afstemmen van
afstemming van de juistheid en volledigheid van
juistheid en volledigheid van de de verantwoordingsinformatie
verantwoordingsinformatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen
09 Kopie projectnaam / nummer
Deze cel wordt automatisch ingevuld.
10 Toelichting

Zie toelichting bij C1/04. Verplicht als bij C1/03
‘Nee’ is ingevuld.

C3 Specifieke uitkering Bouwdrama Van Sleenstraat (nieuw)
Doelgroep: gemeente Brielle
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites: n.v.t.

Nieuw
t.o.v.
2019
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Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
C3 Indicatoren

Toelichting

01 Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) ten laste van Rijksmiddelen

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding

C4 Burgers Alert Real time (BART)
Doelgroep: Gemeente Haarlemmermeer
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
C4 Indicatoren
01 Besteding (Jaar T) aan project
BART.
02 Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T) aan project BART

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

02 Eindverantwoording Ja/Nee

In 2019 komt de cumulatieve besteding overeen
met indicator 01.
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

C5 Bijdrage Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst
Doelgroep: Gemeente den Haag
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
C5 Indicatoren
01 Besteding (jaar T) aan project
Experiment
Gebiedsinvesteringszone
Binckhorst (besteding aan
publieke of gezamenlijke
voorzieningen in het
projectgebied)
02 Cumulatieve totale besteding
tot en met jaar T aan project
Experiment
Gebiedsinvesteringszone
Binckhorst (besteding aan
publieke of gezamenlijke
voorzieningen in het
projectgebied)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
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Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van zowel provinciale als
overige middelen
03 Eindverantwoording Ja/Nee
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

C7C Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) II
Doelgroep: Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet stedelijke vernieuwing
- Provinciale verordening
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Er is een verschil in behandeling tussen ISV I, II
en III. Alleen ISV II wordt via SiSa verantwoord.3 In 2007 is voor de ISV II-periode
een start gemaakt met de SiSa tussen mede overheden. ISV I-projecten worden niet
via de SiSa-bijlage afgerekend, maar via een afzonderlijke accountantsverklaring
voorzien van een gewaarmerkte (financiële) eindverantwoording. Vanaf 2011 worden
de ISV-middelen als decentralisatie-uitkering in het provinciefonds gestort. De ISV IIIprojecten worden ook niet via de SiSa-bijlage afgerekend, maar via een afzonderlijke
afspraak tussen de provincie en de ontvanger van de uitkering, vaak via een
afzonderlijke accountantsverklaring.
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande
tabel kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden.
Voor enkele provincies bevat onderstaande tabel een link naar de
bestedingsvoorwaarden of informatie daarover. De meeste provincies hebben de
bestedingsvoorwaarden opgenomen in de verleningsbrief of subsidiebeschikking.
Provincie
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland
Groningen
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Zeeland

Bestedingsvoorwaarden
Regeling is afgerond.
Regeling is afgerond.
Regeling is afgerond.
Regeling is afgerond.
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Link en de verleningsbrief / subsidiebeschikking
Regeling is afgerond.
Regeling is afgerond.
Link 5
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Zie verleningsbrief / subsidiebeschikking

4

De provincie Utrecht maakt geen gebruik van deze regeling.

3

Met uitzondering van de provincie Noord-Holland. In deze provincie wordt ISV-I ook via SiSa verantwoord.
Link provincie Limburg: http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=21875&type=pdf te vinden via
www.limburg.nl/e-locket/reglementen en verordeningen/ subsidieregelingen/B012
5 Link provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuelesubsidieregelingen.htm
4
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C7C Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
provinciale middelen
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en 5.2
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/…) en
let hierbij op de bestedingsvoorwaarden van uw
provincie, te vinden via bovenstaande tabel.
De term besteding kan in het kader van ISV
gelezen worden als de subsidiabele kosten. Zie
de bestedingsvoorwaarden van uw provincie om
te bepalen welke kosten u wel of niet mee mag
rekenen.

03

Overige bestedingen (jaar T)

Daarnaast geldt dat de bestedingen in het kader
van de regeling alleen werken mogen omvatten
die gekenschetst worden als stedelijke
vernieuwing: dat betekent onder meer dat de
bestedingen enkel het fysieke domein mogen
betreffen.
Bij ISV is vaak gemeentelijke inzet van
middelen aan de orde. Zie de
bestedingsvoorwaarden die gelden voor uw
provincie. Overige bestedingen hebben
betrekking op deze gemeentelijke middelen.
Vul de overige bestedingen in van het
betreffende verantwoordingsjaar.
Zie de:
- Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
- Zie paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van
... (rijk/provincie/...))
- Bestedingsvoorwaarden van uw provincie
te vinden via bovenstaande tabel voor
een omschrijving van het type
bestedingen dat u hier dient te
verantwoorden.
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C7C Indicatoren

Toelichting

04

Deze indicator is als de indicator besteding ten
laste van provinciale middelen (jaar T) (C7C/02)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het startjaar van de beschikking
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
beschikkingsnummer).

05

06

Cumulatieve bestedingen ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
de verantwoordingsinformatie
Cumulatieve overige
Deze indicator is als de indicator overige
bestedingen tot en met (jaar T) bestedingen (jaar T) (C7C/03) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
Deze indicator is bedoeld voor
startjaar van de beschikking (behorende bij het
de tussentijdse afstemming van bij indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Toelichting afwijking

07

Kopie beschikkingsnummer

08

Eindverantwoording Ja/Nee

09

Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)
Afspraak
Alleen in te vullen na afloop
project

De toelichting kan zowel financieel als
inhoudelijk zijn en hangt af van de specifieke
omstandigheden van het betreffende project.
Het is aan de medeoverheid om te bepalen wat
zij hier van belang vindt om toe te lichten.
Als het project/complex is afgerond en als
sprake is van een subsidie in het
grondexploitatietekort wil de provincie Overijssel
bij deze indicator ook het eindsaldo van de
grondexploitatie zien.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.
Zie de toelichting in begrippenlijst.
Kiest u voor ‘ja’, dan vult u ook de ‘groene’
indicatoren C7C/09 tot en met C7C/11 in.
Invullen na afloop van het project.
Hebt u bij C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u ook
deze indicator in.
In deze kolom wordt het aantal
overeengekomen prestaties/activiteiten
opgenomen (1, 2, etc.) die de medeoverheid
voor het ISV moet leveren, zoals deze in de
verleningsbeschikking van het project staan
vermeld.
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C7C Indicatoren

Toelichting

10

Invullen na afloop van het project. Hebt u bij
C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u dus ook deze
indicator in.

Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)
Realisatie
Alleen in te vullen na afloop
project

11

Activiteiten stedelijke
vernieuwing
Toelichting afwijking
Alleen in te vullen na afloop
project

U vult hier de werkelijk gerealiseerde
prestaties/activiteiten van het project in (1, 2,
etc.), d.z.w. het aantal eenheden dat een
medeoverheid met behulp van de verkregen
subsidie heeft gerealiseerd of de realisatie door
middel van uitvoering van het door de provincie
goedgekeurde projectplan waarvoor provinciale
subsidie wordt verstrekt.
Als u deze cel niet invult na afloop van het
project kan de provincie u om een afzonderlijk
verantwoordingsverslag vragen.
Invullen na afloop van het project.
Hebt u bij C7C/08 ‘ja’ ingevuld, dan vult u dus
ook deze indicator in.
Als het project niet conform het door de
provincie goedgekeurde projectplan is
gerealiseerd, geeft u bij deze indicator een
toelichting van deze afwijking. De afwijking
heeft dus betrekking op het verschil tussen de
realisatie bij indicator C7C/09 en de afspraak bij
indicator C7C/08.
Een afwijking kan zowel betrekking hebben op
het aantal woningen/woonequivalenten als op
de bonussen en de verplaatsing van
milieuhinderlijke bedrijven categorie 3 of hoger.
Het is van belang om in de toelichting aan te
geven waar de afwijking betrekking op heeft.
Als u veel tekst wilt opnemen en de toelichting
is ook opgenomen in de jaarrekening, kunt u
hier ook verwijzen naar het betreffende
paginanummer waar deze toelichting te vinden
is.

C8 Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project
Mainportontwikkeling
Doelgroep: gemeente Rotterdam
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
C8 Indicatoren

Toelichting
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C8 Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)

02

Eindverantwoording Ja/Nee

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie de toelichting in
paragraaf 5.2 (Besteding).
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2018

Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043557/2020-0718/0/Bijlage1
Relevante links en websites: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/05/20/regelingwoningbouwimpuls-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
C9 Indicatoren

Toelichting

01 Startdatum bouw

Start datum bouw, is moment dat eerste
fundering van eerste woning wordt geplaatst.
Vul hier het aantal woningen in dat in jaar T
gerealiseerd is.

02 Aantal woningen (Jaar T)
Gerealiseerd
03 Aantal woningen (t/m Jaar T)

04

05
06
07

07
08

Gerealiseerd
Voortgang komt overeen met
projectplan (Ja/nee) in (Jaar T) bij Nee is indicator 05 verplicht
Toelichting afwijking voortgang
(jaar T) volgens projectplan
Prijzen woningen komen overeen
met projectplan
Percentage gebouwde betaalbare
woningen ten op zichten van het
totaal aantal gebouwde woningen
(t/m Jaar T)
Cumulatieve cofinanciering (t/m
Jaar T)
Eindverantwoording Ja/ Nee

Vul hier het aantal woningen in dat t/m jaar T
is gerealiseerd.

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
Ja/Nee).
Als u ‘ja’ kiest, is het project gerealiseerd.
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C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale
dienstverlening (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2018

Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale
dienstverlening
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
C10 Indicatoren
01

02

Toelichting

Besteding (Jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
Rijksmiddelen
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
Besteding
Cumulatieve besteding (t/m
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Jaar T)
besteding (jaar T) (C10/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
startjaar van het project.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
In 2020 komt de cumulatieve besteding overeen
met indicator 01.

03
04
05

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee )
Toelichting op niet-afgeronde
projecten

Vul in Ja/Nee
Vul Ja of Nee in. Indicator 04 verplicht als er
Nee is ingevuld.
Toelichting verplicht als bij 03 Nee is ingevuld.

C11 Regeling procesgeld woondeal regio Arnhem-Nijmegen
(nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2018

Doelgroep: gemeente
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
C11 Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (Jaar T) ten laste van Rijksmiddelen.
Zie paragraaf 5.2 Besteding

Besteding (jaar T)
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C11 Indicatoren

Toelichting

02

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding (jaar T) (C11/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
startjaar van het project.

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
In 2020 komt de cumulatieve besteding overeen
met indicator 01.
03

Eindverantwoording (Ja/ Nee)

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).
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C12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening
- Besluit Ruimtelijke Ordening
Relevante informatie en websites:
C12

Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T) exclusief
bestedingen uit baten
exploitatie

Vul de bestedingen in minus de
opbrengsten/inkomsten van het betreffende
verantwoordingsjaar. U vult de totale besteding
2019 in. Zie paragraaf 5.2 (Besteding).
Met opbrengsten/inkomsten worden alle
opbrengsten bedoeld die niet onder benefit
sharing vallen.

02

Cumulatieve bestedingen tot en Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
met (jaar T) exclusief
besteding (jaar T) (C12/01) maar dan
bestedingen uit baten
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
exploitatie
startjaar van het project.
Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
de tussentijdse afstemming van afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).

03

Eindverantwoording Ja/Nee

04

Berekende bate boven
drempelwaarde ten behoeve
van benefit sharing

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).
Kiest u voor ‘ja’, dan vult u ook de ‘groene’
indicatoren E12/04 tot en met E12/06 in.
U vult deze indicatoren alleen in als het project
is afgerond. Gebruik hiervoor de bepalingen in
de beschikking. Deze indicatoren zijn verplicht
als u bij E12/02 ‘ja’ heeft ingevuld.

Alleen in te vullen na afloop
project
05

Aantal gerealiseerde projecten
afspraak
Alleen in te vullen na afloop
project
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C12

Indicatoren

06

Aantal gerealiseerde projecten

Toelichting

realisatie
Alleen in te vullen na afloop
project

C22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam
Doelgroep: Gemeente Rotterdam
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening
- Besluit Ruimtelijke Ordening
Relevante informatie en websites:
C22 Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02

Bijdrage particuliere
grondeigenaren
Verwachte einddatum project
afspraak
Verwachte einddatum project
realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee

03
04
05
06

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

Cumulatieve bestedingen tot
en met (jaar T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten
exploitatie (C22/01) maar dan cumulatief voor
Deze indicator is bedoeld voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van het
de tussentijdse afstemming
project.
van de juistheid en
volledigheid van de
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
verantwoordingsinformatie
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).

C25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit (BIRK)
Doelgroep: Provincies en gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)
Relevante informatie en websites:
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C25 Indicatoren

Toelichting

01

Vul de bestedingen in minus de
opbrengsten/inkomsten van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02

03

Besteding (jaar T) exclusief
bestedingen uit baten
exploitatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Met opbrengsten/inkomsten worden alle
opbrengsten bedoeld die niet onder benefit
sharing vallen.
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

Als u ‘ja’ kiest, vult u ook de groene cellen bij
indicatoren E25/04, E25/05 en E25/06 in.
Cumulatieve bestedingen tot en Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
met (jaar T) exclusief
besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit
bestedingen uit baten
baten exploitatie (C25/01) maar dan cumulatief
exploitatie
voor alle voorgaande jaren vanaf het startjaar
van het project.
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
de juistheid en volledigheid van afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie. de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).

04

05

Berekende bate boven
drempelwaarde ten behoeve
van benefit sharing

U vult deze indicatoren alleen in als het project
is afgerond. Gebruik hiervoor de bepalingen in
de beschikking.

Alleen in te vullen na afloop
project

Deze indicatoren zijn verplicht als u bij E25/02
heeft gekozen voor ‘ja’.

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers
Afspraak
Alleen in te vullen na afloop
project

06

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers
Realisatie
Alleen in te vullen na afloop
project
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C26 Culturele voorzieningen provincies (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
C26 Indicatoren
01
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen
02

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

C28 Bijdrage pilot goed verhuurderschap (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
C28 Indicatoren
01
Besteding (jaar T) aan project
pilot goed verhuurderschap
02

Cumulatieve besteding t/m
Jaar T vanaf
verantwoordingsjaar 2020 tot
einde looptijd

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde
looptijd
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

03

Eindverantwoording Ja/Nee

In 2020 komt de cumulatieve besteding overeen
met indicator 01.
Eindverantwoording: ja (uiterlijk 1 juni 2022) aard van controle.

C29 Verificatie steunbetuigingen Europees burgerinitiatief
(nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeente den Haag
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
C29 Indicatoren
01
Besteding (jaar T-1) aan
Verificatie steunbetuigingen

Toelichting
Vul de bestedingen in van het
verantwoordingsjaar T-1. Zie paragraaf 5.2
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02

03

Europees burgerinitiatief
conform de hiervoor met het
ministerie van BZK
afgesproken verificatiestappen
Besteding (jaar T) aan
Verificatie steunbetuigingen
Europees burgerinitiatief
conform de hiervoor met het
ministerie van BZK
afgesproken verificatiestappen
Eindverantwoording Ja/Nee

(Besteding).

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).
Voordat hier ‘ja’ kan worden ingevuld moet het
ministerie van BZK van elk Europees
burgerinitiatief de eindrapportage hebben
ontvangen.

C36 Regeling energiebesparing woningen bouwkundig
versterkingsprogramma Groningenveld (SNN)
Doelgroep: SNN
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040901/2018-05-28
en de link naar de regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201827837.html
Relevante informatie en websites:
Per 2020 heeft er een hercodering van deze regeling plaats gevonden. Verstrekker is
vanaf 2020 BZK. Codering was F3.
C36 Indicatoren

Toelichting

01

Begin saldo jaar (T)

Vul hier het beginsaldo voor jaar T.

02

Totaal besteding (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen
(automatisch berekend)

Vul de totaal besteding in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

03

Projectnaam / nummer

04

Besteding jaar T ten laste van
Rijksmiddelen per woning.

Vul per regel de besteding in van het
betreffende verantwoordingsjaar per woning
ten laste van Rijksmiddelen. Zie paragraaf
5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...))
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C36 Indicatoren

Toelichting

05

Cumulatieve besteding ten laste Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
van Rijksmiddelen tot en met
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)
(Jaar T)
(F3/02) maar dan de totalen en cumulatief voor
alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 03
ingevulde projectnaam/nummer).

06

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)

C37 Specifieke uitkering Batch 1588
Doelgroep: Gemeente Delfzijl, gemeente Appingedam, gemeente Midden-Groningen en
gemeente Groningen.
Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201918984.html
Relevante informatie en websites:
Per 2020 heeft er een hercodering van deze regeling plaats gevonden. Verstrekker is
vanaf 2020 BZK. Codering was F5.
C37 Indicatoren

Toelichting

01

Totaal beschikt bedrag (Jaar T)

02

Totaal aantal gerealiseerde
woningen (t/m Jaar T)

03

Beschikkingsnummer / naam

Vul hier het totaal ontvangen
beschikkingsbedrag in (Jaar T).
Vul hier het totaal gerealiseerde woningen (t/m
Jaar T) in. Optellen eigen uitvoering en
uitvoering door derde.
Vul in beschikkingsnummer / naam

04

Besteding (jaar T) ten laste van Vul per regel de besteding in van het
Rijksmiddelen
betreffende verantwoordingsjaar (Jaar T) per
ontvangen bijdrage in eigen uitvoering ten
Eigen uitvoering
laste van Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2
(Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...))
Alleen invullen als van toepassing. Eigen
uitvoering is niet uitbesteed aan SNN.

05

Cumulatieve Besteding (t/m
jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen
Eigen uitvoering

Vul per regel de cumulatieve besteding in van
het betreffende verantwoordingsjaar (t/m Jaar
T) per ontvangen bijdrage in eigen uitvoering
ten laste van Rijksmiddelen. Zie paragraaf
5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...))
Alleen invullen als van toepassing. Eigen
uitvoering is niet uitbesteed aan SNN.
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C37 Indicatoren

Toelichting

06

Totaal gerealiseerde woningen
(Jaar T)

Vul hier het aantal gerealiseerde woningen in
eigen uitvoering in.

Eigen uitvoering

Alleen invullen als van toepassing. Eigen
uitvoering is niet uitbesteed aan SNN.

07

Beschikkingsnummer / naam

Vul in beschikkingsnummer/ naam. Betreft
subsidieverordening tbv. SNN.

08

Totale besteding (t/m jaar T-1)
ten laste van Rijksmiddelen
Uitvoering door derde

Vanaf SiSa 2020 invullen
Vul per regel de besteding in van het
betreffende verantwoordingsjaar (Jaar T-1) per
ontvangen bijdrage in uitvoering door derde
(SNN) ten laste van Rijksmiddelen. Zie
paragraaf 5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3
(Besteding ten laste van ... (rijk/provincie/...))

Totaal gerealiseerde woningen
(Jaar T-1)

Vanaf SiSa 2020 invullen
Vul per regel de cumulatieve besteding in van
het betreffende verantwoordingsjaar (t/m Jaar
T) per ontvangen bijdrage in uitvoering door
derde (SNN) ten laste van Rijksmiddelen. Zie
paragraaf 5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3
(Besteding ten laste van ... (rijk/provincie/...))
Vanaf SiSa 2020 invullen
Vul hier het aantal gerealiseerde woningen in
door derde (SNN) in (Jaar T-1).

11

Uitvoering door derde
Eindverantwoording Ja/Nee

Vanaf SiSa 2020 invullen
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

12

Toelichting

Ja als Batch 1588 volledig is afgerond.
Vul hier een toelichting in

09

Cumulatieve besteding (t/m
jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen
Uitvoering door derde

10

Alleen als van toepassing.

C37B Specifieke uitkering Batch 1588 (SNN)
Doelgroep: SNN
Relevante wet- en regelgeving: Subsidieregeling gemeente
Relevante informatie en websites:
Per 2020 heeft er een hercodering van deze regeling plaats gevonden. Codering was
F5B.
C37B Indicatoren

Toelichting
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C37B Indicatoren

Toelichting

01

SNN vult per regel in voor welke gemeente de
uitvoeringsgegevens van toepassing zijn.

02
03

04

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente invullen.
Projectnaam/
beschikkingsnummer
Subsidieverordening o.b.v.
prijslijst verstrekt aan
woningeigenaar
/woningcorporatie (JA/NEE)
Besteding (Jaar T) per project
/ woning

Vul hier het projectnaam/ beschikkingsnummer
in
Vul in Ja of Nee

Vul per regel de besteding in van het
betreffende verantwoordingsjaar per woning.
Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3
(Besteding ten laste van ... (rijk/provincie/...))
Vul per regel de cumulatieve besteding in van
het betreffende verantwoordingsjaar per
woning. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

05

Cumulatieve besteding (t/m
jaar T) per project /woning

06
07

Aantal gerealiseerde
woning(en) (t/m Jaar T)
Kopie Projectnaam / nummer

Vul het aantal gerealiseerde woningen per
project (t/m Jaar T)
Kopie indicator 02

08

Eindverantwoording Ja/Nee

09

Toelichting

Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee Per project
aangeven.
Mogelijkheid voor toelichting

C38 Nationaal Programma Groningen
Doelgroep: Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum en MiddenGroningen
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042408/2019-0716/#Artikel5
Relevante informatie en websites:
Per 2020 heeft er een hercodering van deze regeling plaats gevonden. Verstrekker is
vanaf 2020 BZK. Codering was F6.
C38 Indicatoren

Toelichting

01

Projectnaam / nummer

Vul hier projectnaam of nummer in

02

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))
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C38 Indicatoren
03

Toelichting

Cumulatieve besteding ten laste Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
van rijksmiddelen tot en met
(jaar T)

04

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Toelichting
Hier kan een toelichting worden ingevuld.

05

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)

4.1.3. Specifieke uitkeringen OCW (D)
D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
- Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
- Wet op het voortgezet onderwijs (artikel 118h)
- Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel (artikel 8.3.2)
- Wet op de expertisecentra (artikel 162b).
Relevante informatie en websites:
Deze regeling wordt ingevuld door de gemeenten die de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten vervullen. Elk jaar maken de regio’s
in de RMC-effectrapportage zichtbaar hoe men deze middelen beleidsinhoudelijk heeft
ingezet. De RMC-effectrapportage bevat geen financiële informatie.
Let op!
Bij de controle over de SiSa-verantwoordingsinformatie blijkt geregeld dat bij de
indicator “Opgebouwde reserves ultimo (jaar T-1) een reserve is vermeld die niet
aansluit bij de stand vermeld in de laatste beschikking over de voorgaande
jaarrekening. Deze laatste beschikking moet door de gemeenteaccountant worden
betrokken bij zijn/haar controle over het Jaar T. In het rapport van Bevindingen kan de
gemeenteaccountant indien van toepassing aangeven hoe het verschil in de stand
reserve is ontstaan en zijn/haar bevinding in deze.
D1 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02 Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Voor een eventuele stand reserve kunt u terecht
bij de (laatste) beschikking over de Jaarrekening
specifieke uitkeringen 2019 van OCW/DUO.
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D1 Indicatoren

Toelichting

03 Eindverantwoording Ja/Nee

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)

D1A Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017.
- Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
Relevante informatie en websites:
Deze regeling wordt ingevuld door de gemeenten die de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten vervullen. Elk jaar maken de regio’s
in de RMC-effectrapportage zichtbaar hoe men deze middelen beleidsinhoudelijk heeft
ingezet. De RMC-effectrapportage bevat geen financiële informatie.
Let op!
Bij de controle over de SiSa-verantwoordingsinformatie blijkt geregeld dat bij de
indicator “Opgebouwde reserves ultimo (jaar T-1) een reserve is vermeld die niet
aansluit bij de stand vermeld in de laatste beschikking over de voorgaande
jaarrekening. Deze laatste beschikking moet door de gemeenteaccountant worden
betrokken bij zijn/haar controle over het Jaar T. In het rapport van Bevindingen kan de
gemeenteaccountant indien van toepassing aangeven hoe het verschil in de stand
reserve is ontstaan en zijn/haar bevinding in deze.
D1A Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)

02

Besteding aan contactschool
(jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
De indicator ‘Besteding aan contactschool’
betreft het bedrag dat de contactgemeente
heeft overgemaakt naar de contactschool voor
de uitvoering van het regionaal programma.
Indien een contactgemeente financiële middelen
aan de contactschool heeft verstrekt voor dit
doel, dan moet dat worden gemeld.

03
04

05

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar aan contactschool. Zie
paragraaf 5.2 (Besteding).
Besteding (jaar T) van educatie Automatisch ingevuld.
totaal (automatisch)
Opgebouwde reserve ultimo
Voor een eventuele stand reserve kunt u terecht
(jaar T-1)
bij de (laatste) beschikking over de
Jaarrekening specifieke uitkeringen 2019 van
OCW/DUO.
Eindverantwoording Ja/Nee

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)
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D2 Middelen erfgoed 2020 (nieuw)
Doelgroep: Groningen
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering
D2 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02 Cumulatieve besteding (t/m Jaar Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
T) ten laste van Rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie.
03 Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)
04 Toelichting op afwijkingen –
verplicht als bij indicator 03 Nee
is ingevuld.
05 Eventuele toelichting op niet
afgerond projecten
06 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Vul Ja of Nee in. Indicator 04 verplicht als er Nee
is ingevuld.
Toelichting verplicht als bij 03 Nee is ingevuld.

Vul hier een eventuele toelichting in op niet
afgeronde projecten.
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).
Als u ‘ja’ kiest, is het project gerealiseerd.

D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 20192022. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2018, nr. 315 met de bijbehoren
nota van toelichting.
- “Wet Primair Onderwijs”
Relevante informatie en websites:
Let op: de besteding van de uitkering mag worden doorgeschoven naar een volgend
jaar. Aan het eind van 2022 behoort het totaalbedrag echter te zijn besteed aan het
doel waarvoor het is verstrekt, met dien verstande dat een bedrag ten hoogte van de
helft van de uitkering die is ontvangen in het vierde jaar binnen de wettelijke
doelstellingen kan worden besteed in de volgende vierjarige periode. Een eventueel
overschot wordt teruggevorderd. Voorfinanciering mag niet: meer inzetten in een
kalenderjaar dan het totaal van dat jaar plus de reserves uit voorgaande jaren komt
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altijd voor eigen rekening en mag dus niet worden gedekt uit GOAB-middelen die nog
niet ontvangen zijn van het Rijk” te laten opnemen in de Invulwijzer 2019 van BZK
Het komt voor dat gemeenten gezamenlijk activiteiten als bedoeld in artikel 165, 166
of 167 WPO organiseren, waarbij één gemeente de betalingen verricht, en de andere
gemeenten uit hun specifieke uitkering een bijdrage aan deze pen voerende gemeente
verstrekken. De bijdragende gemeenten moeten in hun Sisa-verantwoording deze
bijdrage opnemen in kolom 04 en 05; de ontvangende gemeente zal de ontvangen
middelen moeten opnemen in kolom 06 en 07. Op deze wijze kan bij de bepaling van
de omvang van de reserves ultimo 2019 met deze overboekingen rekening worden
gehouden. Indien er sprake is van overheveling aan een gemeente die geen SiSaverantwoording voor OAB hoeft in te dienen, verwijs ik u naar het gestelde onder punt
5.6 van de Invulwijzer “Verantwoording indien uitvoering door derden”.
D8 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (jaar T) aan
Vul de bestedingen in van het betreffende
voorzieningen voor voorschoolse verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
educatie die voldoen aan de
(Besteding).
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)
02 Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

03 Besteding (jaar T) aan
Vul de bestedingen in van het betreffende
afspraken over voor- en
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
vroegschoolse educatie met
(Besteding).
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van kindcentra
en peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

04 Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Voor een eventuele stand reserve kunt u terecht
bij de (laatste) beschikking over de Jaarrekening
specifieke uitkeringen 2019 van OCW/DUO.

05 Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

De uitvoeringsgegevens per gemeente in (per
subregel één gemeente) invullen. Het is mogelijk
de uitvoeringsgegevens voor maximaal 100
gemeenten in te vullen.
Alleen invullen als van toepassing.
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D8 Indicatoren

Toelichting

06 Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid

Met deze overboeking wordt rekening gehouden
bij de bepaling van de omvang van de reserve
ultimo 2019. Deze overboeking verlaagt deze
reserve.

07 Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

08 Van andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid

Alleen invullen als van toepassing.
De uitvoeringsgegevens per gemeente in (per
subregel één gemeente) invullen. Het is mogelijk
de uitvoeringsgegevens voor maximaal 100
gemeenten in te vullen.
Alleen invullen als van toepassing.
Met deze overboeking wordt rekening gehouden
bij de bepaling van de omvang van de reserve
ultimo 2020. Deze ontvangst verhoogt de
reserve.
Alleen invullen als van toepassing.

D10 Volwasseneducatie
Doelgroep: Contactgemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Artikel 2.3.2 van de WEB en hoofdstuk 3
Uitvoeringsbesluit WEB
Relevante informatie en websites:
D10 Indicatoren

Toelichting

01

Dit is de uitkering educatie zoals blijkt uit het
bedrag dat in de beschikking aan de
contactgemeente is verstrekt. Het hier opnieuw
invullen van dit bedrag is nodig vanwege de
samenhang met de indicatoren hierna.

Verstrekte uitkering (jaar T)

02

Besteding (jaar T) van
educatie

03

Reservering besteding van
educatie in jaar T voor
volgend kalenderjaar (jaar
T+1)

Zie art. 2.3.2 van de WEB en hoofdstuk 3
Uitvoeringsbesluit WEB
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding).
Dit omvat de middelen die worden
doorgeschoven naar het volgende jaar, indien er
sprake is van onderbesteding. Het niet bestede
bedrag is gemaximeerd op 25% van de voor dat
jaar toegekende uitkering educatie.
Zie art. 2.3.2 van de WEB en hoofdstuk 3
Uitvoeringsbesluit WEB
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D10 Indicatoren
04

Toelichting

Onttrekking besteding van
Dit omvat de bestedingen die worden onttrokken
educatie in jaar T van volgend aan het volgende jaar, indien er sprake is van
kalenderjaar (T+1)
overbesteding. Het meer bestede bedrag is
gemaximeerd op 25% van de voor jaar 2018
toegekende uitkering educatie.
Zie art. 2.3.2 van de WEB en hoofdstuk 3
Uitvoeringsbesluit WEB.

4.1.4. Specifieke uitkeringen IenW (E)

Nieuw
t.o.v.
2019

E1 Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding
regionale OV-bedrijven 2020 (nieuw)
Doelgroep: concessieverlener
Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-202054994.html
Relevante informatie en websites:
- Technische notitie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technischenotitie-beschikbaarheidsvergoeding-2020
- Aanvraag formulier: https://dova.nu/document/formulieren-aanvraag-bvov2020
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E1
01

02

03

04

Indicatoren
Naam per concessie zoals
gedefinieerd in artikel 1 en
benoemd in bijlage 1 van de
regeling
Naam concessiehouder zoals
gedefinieerd in artikel 1 en
benoemd in bijlage 1 van de
regeling
Besteding (Jaar T) ivm “Kosten
van de concessiehouder in
verband met de uitvoering van
het openbaar vervoer in de
periode van 1 maart 2020 tot en
met 31 december 2020” zoals in
bijlage 2 vd regeling is
opgenomen.
Besteding (Jaar T) ivm “Tussen
concessieverlener en
concessiehouder
overeengekomen maatregelen in

Toelichting
Vul hier de naam per concessie zoals
gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in
bijlage 1 van de regeling
Vul hier de naam concessiehouder zoals
gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in
bijlage 1 van de regeling
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding).

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding).
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05

06

de periode van 1 maart 2020 tot
en met 31 december 2020 ter
voorkoming van verdere
verspreiding van het virus dat
COVID-19 veroorzaakt” zoals in
bijlage 2 van de regeling is
opgenomen.
Subsidies concessieverlener
conform concessie” zoals in
bijlage 3 van de regeling is
opgenomen verleend (Ja/Nee)?
Totale opbrengsten conform
bijlage 3 (5A OCW-contract
studentenkaart )van de regeling

Vul in Ja of Nee

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). U verantwoordt
onder deze code de baten Tozolevensonderhoud.

07

Kopie naam concessiehouder

Kopie

08

Totale opbrengsten conform
bijlage 3 (5B Directe
opbrengsten van reizigers (per
maand) )van de regeling

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). U verantwoordt
onder deze code de baten Tozolevensonderhoud.

09

Totale opbrengsten conform
bijlage 3 (5C Andere
opbrengsten )van de regeling

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). U verantwoordt
onder deze code de baten Tozolevensonderhoud.

10

Komt de concessiehouder voor
Vul in Ja/Nee?
deze concessie in aanmerking
voor de 2% extra vergoeding
(Ja/Nee)?
Het totaal bedrag in (Jaar T) aan In feite de subsidievaststellingsbeschikking
van de ontvanger aan de concessiehouder.
teruggevorderd voordeel

11

E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Doelgroep: Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving: Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Relevante informatie en websites: www.bsv.nu
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Casus: Wat hoort er bij de uitvoeringskosten van het project, mede in
relatie tot PEAT?
De uitvoeringskosten van het project, de kosten die de aannemer bij
ProRail in rekening brengt en die ProRail weer bij de gemeente declareert,
dienen te worden verantwoord onder indicator 02. De kosten die ProRail
maakt als engineersbureau (PEAT kosten) worden verantwoord onder
indicator 05. Let op: De kosten die een gemeente zelf maakt voor het
inhuren van bijvoorbeeld adviesbureaus vallen onder de opslag van 4%.
Deze kosten dienen niet verantwoord te worden. De gemeenten die geen
vergoeding krijgen van de werkelijke PEAT kosten maar die de kosten
betalen uit de voor hen geldende opslag van 18% verantwoorden alleen de
kosten die de aannemer bij ProRail in rekening brengt en die ProRail weer
bij de gemeente declareert (indicator 02). Bij de indicator 05 wordt dan een
€ 0,- ingevuld.
E3 Indicatoren

Toelichting

01 Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02 Besteding (jaar T) ten laste van
rijksmiddelen

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))
Vul de overige bestedingen in van het
betreffende verantwoordingsjaar. Zie paragraaf
5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...))

03 Overige bestedingen (jaar T)

04 Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidhinder ten laste van
het Rijk komt

Indicator E3/02 en indicator E3/03 vormen
samen de totale bestedingen voor het
betreffende verantwoordingsjaar.
Deze kosten betreffen het meerwerk dat niet in
de toekenningbeschikking is opgenomen en
derhalve niet is opgenomen onder E3/02.
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E3 Indicatoren

Toelichting

05 Correctie over besteding (t/m
Jaar T)

Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding (jaar T-1). Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaren een fout is gemaakt in de
SiSa-bijlage en bij indicator E3/02 een te hoog
of te laag bedrag als besteding is opgenomen.

06 Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen
07 Kopie beschikkingsnummer
08 Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
09 Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
10 Cumulatieve Kosten ProRail tot
en met (jaar T) als bedoeld in
artikel 25 lid 4 van deze regeling
ten laste van rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Is de besteding over jaar (T-1):
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door
een –(min)-teken; dus als een negatief
bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Er kan alleen over de kosten in het huidige
verantwoordingsjaar (jaar T) worden
verantwoord.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van rijksmiddelen (jaar T)
(E3/02) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
overige bestedingen (jaar T) (E3/03) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Kosten ProRail (jaar T) (E3/07) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
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E3 Indicatoren

Toelichting

11 Correctie over besteding kosten
ProRail t/m jaar T

Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding t/m jaar T. Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaren een fout is gemaakt in de
SiSa-bijlage.

12 Eindverantwoording Ja/Nee

Is de besteding over de voorgaande jaren:
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door
een –(min)-teken; dus als een negatief
bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

E6B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa
tussen medeoverheden)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking van de provincie
Groningen.
Relevante informatie en websites:
Let op: De regeling E6B wordt momenteel alleen nog door de provincie Groningen
toegepast.
E6B Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
provinciale middelen of Wgr+
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen
of Wgr+-middelen. Zie de toelichting in
hoofdstuk 5 en let hierbij op:
- het onderscheid tussen ‘bestedingen’ en
‘bestedingen ten laste van …’; en
- de bestedingsvoorwaarden van uw provincie
te vinden via bovenstaande tabel.
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E6B Indicatoren

Toelichting

03

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
samenloop. Zie de toelichting in hoofdstuk 5 en
let hierbij op het onderscheid tussen
‘bestedingen’ en ‘bestedingen ten laste van …’
en de bestedingsvoorwaarden van uw provincie
te vinden via bovenstaande tabel.

Besteding (jaar T) aan
samenloop

Kosten van samenloop zijn kosten die de
medeoverheid ook had moeten maken als geen
sprake zou zijn van bodemverontreiniging.
Grofweg gaat het daarbij om de volgende
zaken:
 werkzaamheden in een ander verband die
reeds waren voorgenomen of verplicht, zoals
het bouwrijp maken, het graven van een
bouwput en het slopen van opstallen;
 werkzaamheden die met een ander oogmerk
extra worden verricht, bijvoorbeeld het
verbeteren van de infrastructuur na
sanering;
 werkzaamheden die in een ander kader uit
praktische overwegingen gelijktijdig worden
uitgevoerd, zoals het vernieuwen van de
riolering.
04

Besteding (jaar T) exclusief
samenloop

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar exclusief samenloop. Zie
de toelichting in hoofdstuk 5 en let hierbij op het
onderscheid tussen ‘bestedingen’ en
‘bestedingen ten laste van …’ en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te
vinden via bovenstaande tabel.

05

Aandeel provincie in de
Vul in: het provinciale aandeel in de kosten jaar
besteding (jaar T) na aftrek van T na aftrek van de kosten van samenloop
de lasten van samenloop
(volgens de wet).
Deze cel altijd invullen, indien het bedrag 0
(nul) is dan dient u hier 0 (nul) in te vullen. De
definitie is op het baten-lasten stelsel
gebaseerd.
Zie ook de toelichting in hoofdstuk 5 en let
hierbij op het onderscheid tussen ‘bestedingen’
en ‘bestedingen ten laste van … en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te
vinden via bovenstaande tabel’.
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E6B Indicatoren

Toelichting

06

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen of
Wgr+ middelen (jaar T) (E6B/02) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
startjaar van de beschikking (behorende bij het
bij indicator 01 ingevulde beschikkingsnummer).

07

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
of Wgr+ middelen tot en met
(jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van Zie de toelichting in hoofdstuk 5.
de verantwoordingsinformatie
Kopie beschikkingsnummer
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.

08

Cumulatieve besteding aan
samenloop tot en met (jaar T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding aan samenloop (jaar T) (E6B/03)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
Deze indicator is bedoeld voor
vanaf het startjaar van de beschikking
de tussentijdse afstemming van (behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
de juistheid en volledigheid van beschikkingsnummer).
de verantwoordingsinformatie
Zie de toelichting in hoofdstuk 5.

09

Cumulatieve besteding
exclusief samenloop tot en met
(jaar T)

10

Cumulatief aandeel provincie in
de besteding na aftrek van de
lasten van samenloop tot en
met (jaar T)

11

Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding exclusief samenloop (jaar T) (E6B/04)
maar dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het startjaar van de beschikking
Deze indicator is bedoeld voor
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
de tussentijdse afstemming van beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie de toelichting in hoofdstuk 5.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
aandeel provincie in de besteding (jaar T) na
aftrek van de lasten van samenloop (jaar T)
(E6B/05) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
Deze indicator is bedoeld voor
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
de tussentijdse afstemming van ingevulde beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie de toelichting in hoofdstuk 5.
Zie de toelichting in hoofdstuk 5.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor het komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden
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E6B Indicatoren

Toelichting

12

Hier kunnen afwijkingen worden toegelicht. Als
de toelichting veel tekst omvat en deze tekst
ook elders is opgenomen in de jaarrekening, kan
hier worden volstaan met een verwijzing naar
het betreffende paginanummer. Deze toelichting
kan bijvoorbeeld opgenomen worden in de SiSaparagraaf in de jaarrekening.

Toelichting

E10 Specifieke uitkering snelfietsroutes (nieuw)
Doelgroep: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland,
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043313/2020-03-27
Relevante links en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.

Nieuw
t.o.v.
2018

E10 Indicatoren
01
Projectnaam / nummer

Toelichting
Vul hier projectnaam of nummer in.

02

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E10/02) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.

03

04
05

06
07
08
09
10

Besteding (jaar T) ten lasten
van Rijksmiddelen.
Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Besteding (jaar T)
(gedeeltelijk) verantwoord
o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Vul in Ja/nee
Vul in Ja/nee

Toelichting op niet-afgeronde
projecten
Kopie projectnaam / nummer

Vul in als van toepassing

Grote scopewijzigingen
(Ja/Nee)?
Ernstige vertragingen
(Ja/Nee)?
Zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Vul in Ja/nee

Kopie

Vul in Ja/nee
Volledige zelfstandige uitvoering: Vul in nee als
er medeoverheden zijn die van de provincie
middelen ontvangen afkomstig van deze
specifieke uitkering waarover zij SiSaverantwoordingsinformatie dienen te
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verstrekken aan de provincie.
11

Correctie besteding (Jaar T-1)
per project ivm aan andere
medeoverheden overgeboekte
middelen
Vanaf SiSa 2021 invullen al bij
indicator (E10/10) Nee is
ingevuld.

Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding (jaar T-1). Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaar sprake is geweest van
uitbesteding aan derde en in de SiSa-bijlage jaar
T-1 bij indicator E10/02 een te laag bedrag als
besteding is opgenomen.

E10B Specifieke uitkering snelfietsroutes (SiSa tussen
medeoverheden) (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten in Fryslân
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante links en websites:

Nieuw
Nieuw
t.o.v.
t.o.v.
2019
2018

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E10B Indicatoren
01
Projectnaam / nummer

Toelichting
Vul hier projectnaam of nummer in.

02

Besteding (jaar T)

03

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie 5.2 Besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E10B/02) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.

04
05

06
07
08
09

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Besteding (jaar T)
(gedeeltelijk) verantwoord
o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Vul in Ja/nee
Vul in Ja/nee

Toelichting op niet-afgeronde
projecten
Kopie projectnaam / nummer

Vul in als van toepassing

Grote scopewijzigingen
(Ja/Nee)?
Ernstige vertragingen
(Ja/Nee)?

Vul in Ja/nee

Kopie

Vul in Ja/nee

E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen
Doelgroep: de provincie Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen,
Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland.
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Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201965418.html
Relevante informatie en websites:
E12 Indicatoren
01 Besteding (jaar T) ten laste
van het Rijk
02

03

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

04

Cumulatieve cofinanciering
(t/m Jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee

05

Projectnaam / nummer

06

Besteding (jaar T) wijkt meer
dan 10% af (Ja/Nee)
Totale omvang per type
maatregel

07

08

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E12/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Vul in Nee als niet alle projecten zijn afgerond.
Vul in Ja als alle projecten zijn afgerond.
De locaties van de uit te voeren en uitgevoerde
bermmaatregelen (wegnummer N);
Vul in Ja/nee
De hoeveelheid van de op te leveren en de
opgeleverde bermmaatregelen per type
maatregel (m1, m2, aantallen);
Vul in Ja/nee

E13 Slimme laadpleinen
Doelgroep: Gemeenten en Provincies
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
E13 Indicatoren
01 Projectnaam / nummer

Toelichting
Vul hier projectnaam of nummer in.

01

Besteding (jaar T) ten lasten
van Rijksmiddelen.

02

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Besteding (jaar T)
(gedeeltelijk) verantwoord
o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul in Ja/nee

03

04

Toelichting op niet-afgeronde
projecten

Vul in Ja/nee

Vul in als van toepassing
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E14 LVO Overwegproject Vlierdenseweg te Deurne
Doelgroep: Gemeente Deurne
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
E14 Indicatoren
01 Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen
02

03

Cumulatieve besteding (t/m
jaar T

Project afgerond in jaar T
(Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E14/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Vul in Ja/Nee

E15 Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak
Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: de provincies Noord-Holland, Friesland, Zeeland, Gelderland, NoordBrabant en de gemeente Den Haag die mede namens de andere decentrale overheden
van een Samenwerkingsregio een specifieke uitkering ontvangen.
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043753/2020-07-01
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E15 Indicatoren
01
Projectnaam / nummer

Toelichting
Vul hier projectnaam of nummer in.

02

Vul in Ja/nee

03

04

05

Regionaal Plan van Aanpak
Laadinfrastructuur conform
Samenwerkingsovereenkomst.
(Ja/Nee)
Cofinanciering ten behoeve van
het regionaal Plan van Aanpak
Laadinfrastructuur (Jaar T)
Cumulatieve cofinanciering ten
behoeve van regionaal Plan van
Aanpak Laadinfrastructuur (t/m
Jaar T)
Eindverantwoording Ja/ Nee

Toelichting volgt

Toelichting volgt

Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).
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E16 Eems dollard 2050 (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten en Provincies
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites: https://eemsdollard2050.nl/

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E16 Indicatoren
01
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul hier projectnaam of nummer in.

02

Vul in Ja/Nee

03

04
05

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)
Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja / Nee)
Toelichting op niet-afgeronde
projecten
Eindverantwoording Ja/ Nee

Vul in Ja/Nee

Geef hier een toelichting.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee)

E17 Regeling specifieke uitkering Maas-pilots (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: de gemeenten Amsterdam en Eindhoven, en de provincies Drenthe,
Limburg, Overijssel en Utrecht.
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044026/2020-08-28
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E17 Indicatoren
01
Besteding (jaar T-1)

Toelichting
Vul de bestedingen (Jaar T-1). Zie paragraaf
5.2 (Besteding).

02

Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

03

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T)

Vul in Ja/Nee

04

05

Cofinanciering (jaar T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E21/02) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T)
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06

Cumulatieve cofinanciering (t/m
Jaar T)

Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.

07

08

Afspraken uit de
bestuursovereenkomst
nagekomen? (Ja/Nee)
Eindverantwoording Ja/ Nee

Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee)

E18 Waterstofbussen (nieuw)
Doelgroep: Provincies
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E18 Indicatoren
01
Aantal Waterstofbussen

02

Eindverantwoording (Ja/ Nee)

Toelichting
Aantal Waterstofbussen die voldoen aan de
criteria in de samenwerkingsovereenkomst om
het laatste deel van het voorschot betaald te
kunnen krijgen.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).

E19 Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke
Adaptatie tweede tranche (nieuw)
Doelgroep: provincie, gemeente, openbaar lichaam of waterschap die partij zijn bij het
bestuursakkoord;
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044112/2020-10-01
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.

Nieuw
t.o.v.
2019

E19 Indicatoren
01
Besteding Jaar T)

02

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Cumulatieve besteding ( t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E19/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.
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03

04

05

Cofinanciering (Jaar T) ten laste
van eigen middelen

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T) in ten laste van
eigen middelen.

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Totale cumulatieve cofinanciering Bij deze indicator vult u de totale
(t/m Jaar T) ten laste van eigen
cofinanciering in ten laste van eigen middelen,
middelen
maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).

E20 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 20202021 (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043720/2020-10-13
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.

Nieuw
t.o.v.
2019

E20 Indicatoren
01
Besteding (Jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02

Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E20/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

03

Cumulatieve cofinanciering (t/m
Jaar T)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (t/m jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
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04
05
06
07

08

Project afgerond (alle
maatregelen) in jaar T (Ja/Nee)
Naam / nummer maatregel
Per maatregel, maatregel
afgerond in jaar T? (Ja/Nee)
De hoeveelheid van de op te
leveren en de opgeleverde
verkeersveiligheidsmaatregelen
per type maatregel (m1, m2,
aantallen )
Eventuele toelichting, mits
noodzakelijk

Vul hier de nog openstaande totale kosten van
de aanbesteden maatregelen in.

Eventuele toelichting mits noodzakelijk

Nieuw
t.o.v.
2019

E21 Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020
– 2022 (nieuw)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-202046388.html
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E21
01

Indicatoren
Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

02

Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E21/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

03

Cofinanciering (Jaar T)

04

Cumulatieve cofinanciering (t/m
Jaar T)

05

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T)
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Vul in Ja/nee
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06

07

Is voldaan aan artikel 15 van de
regeling specifieke uitkering
circulaire ambachtscentra?
(Ja/Nee)
Toelichting aan welke
voorwaarde(n) van artikel 15 vd
regeling word(t)(en) niet
voldaan? (a of/en b of/en c)?
(verplicht als bij 06 Nee is
ingevuld)

Vul in Ja/nee

Geef hier een toelichting aan welke
voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling
word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en
c)?
Verplicht als bij 06 Nee is ingevuld.

E22 Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal
personenvervoer per trein 2020–2031 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Een provincie in haar hoedanigheid van concessieverlener voor regionaal
personenvervoer per trein.
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044179/2020 -10-07
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E22
01

Indicatoren
Eindsaldo (Jaar T-1)

02

Storting Rijk (Jaar T)

03

Besteding (Jaar T)

04

Correctie over besteding (Jaar t1)

05

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting
Vul hier het eindsaldo in per 31 december
(jaar T-1)
Vul hier het bedrag in dat gestort is door het
Rijk.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding (jaar T-1). Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaar een fout is gemaakt in de
SiSa-bijlage jaar T-1 en bij indicator E22/03
een te hoog of te laag bedrag als besteding is
opgenomen.
Is de besteding over jaar (T-1):
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul
het betreffende bedrag in voorafgegaan
door een –(min)-teken; dus als een
negatief bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul
het betreffende bedrag in.
Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).
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Nieuw
t.o.v.
2019

E23 Proefontgassing (nieuw)
Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E23
01

Indicatoren
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

02

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)

Vul in Ja/nee

E24 Project N65 Vught-Haaren (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E24
01
02

03

04

Indicatoren
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E24/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen).
Afgeronde werkzaamheden met Vul in A t/m U? Aan het einde van de looptijd,
opleveringsbevestiging van
zullen hier alle letters moeten komen te
Rijkswaterstaat (letteraanduiding staan.
werkzaamheden A t/m U)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee)

E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen
Relevante informatie en websites:
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E26 Indicatoren
01

02

03

Toelichting

Aantal projecten (waarvoor een Het betreft het aantal projecten waarvoor een
beschikking ontvangen is)
beschikking is afgegeven.
Afspraak
Aantal afgeronde projecten
(jaar T)
Realisatie
Eindverantwoording Ja/Nee

De afspraak is te vinden in de beschikking.

Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording Ja/Nee).

E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Doelgroep: Provincies
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
- Besluit BDU Verkeer en Vervoer
- Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in
verband met de afschaffing van de plusregio’s
Relevante informatie en websites:
Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer besloten tot de intrekking van de Wet
Gemeenschappelijke Regeling Plus (WGR+). Als gevolg hiervan zijn er twee
vervoerregio’s (Amsterdam en Rotterdam/Den Haag) gekomen. Voor deze
vervoerregio’s is een aparte SiSa-regeling opgenomen: E27A Brede doeluitkering
verkeer en vervoer (SiSa Vervoerregio’s).
Met ingang van 1 januari 2016 is de BDU Verkeer en Vervoer vanuit het Rijk naar de
provincies gedecentraliseerd. Met de decentralisatie is de BDU Verkeer en Vervoer
geen specifieke uitkering meer en is de vorm van verantwoording van de gelden vanaf
1 januari 2016 de keuze van de provincies. Het is daarnaast mogelijk dat bij uw
provincies nog een positief eindsaldo openstaat per 31-12-2015 en nog niet volledig is
verplicht in de vorm van opdrachten c.q. subsidieverstrekkingen binnen de regelgeving
van de BDU Verkeer en Vervoer. Deze gelden mogen ook na 31-12-2015 nog beschikt
worden aan gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen en zullen dan nog in de
SiSa-bijlage van 2016 e.v. moeten worden verantwoord tot het eindsaldo volledig is
benut.
E27 Indicatoren

Toelichting

01

De basis voor dit bedrag is het eindsaldo in de
vaststellingsbeschikking van het ministerie van
IenW. Deze beschikking verstuurt het ministerie
na elk boekjaar op basis van de aangeleverde
SiSa-verantwoording over het jaar T-1.

Eindsaldo/-reservering
(jaar T-1)
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E27 Indicatoren

Toelichting

02

Terugbetaling kan bijvoorbeeld aan de orde zijn
als de medeoverheid een te hoog voorschot
heeft verstrekt en de werkelijke kosten lager
waren, of als het project om bepaalde redenen
niet tot uitvoering is gekomen.

Terugbetaling door derden
vanuit BDU-bijdrage verstrekte
middelen in (jaar T)

03

Besteding (jaar T)

04

Correctie over besteding (T-1)

Een provincie kan bijvoorbeeld een voorschot
hebben verleend aan een gemeente. De
afrekening van dit voorschot met die gemeente
(via E27B) kan door diverse omstandigheden
lager blijken te zijn. Het verschil tussen het
bevoorschotte bedrag aan die gemeente en de
afrekening (op basis van de verantwoording
over die gemeente via de SiSa-bijlage E27B jaar
T-1) wordt hier ingevuld.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding (jaar T-1). Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaar een fout is gemaakt in de SiSabijlage jaar T-1 en bij indicator E27/05 een te
hoog of te laag bedrag als besteding is
opgenomen.
Is de besteding over jaar (T-1):
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door
een –(min)-teken; dus als een negatief
bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.

05

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Vul hier het eindsaldo/-reservering in per 31
december (jaar T).
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Casus: Wat gebeurt er met het eindsaldo van de BDU gelden van 31-122015?
De relevante Wet afschaffing plusregio’s, ARTIKEL XXV, lid 4 luidt:
“De artikelen 9 tot en met 14 van de Wet BDU verkeer en vervoer zoals
deze luidden op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkintreding
van deze Wet afschaffing plusregio’s, blijven van toepassing op de voor
inwerkingtreding van deze wet verstrekte uitkeringen, met dien verstande
dat in artikel 11 van de Wet BDU verkeer en vervoer telkens voor
«plusregio» moet worden gelezen: provincie waarin de plusregio is
gelegen of, indien van toepassing, openbaar lichaam als bedoeld in artikel
20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.”
Uiteraard is de wettekst leidend. De uitleg van de bovenstaande tekst is
als volgt: IenW heeft het BDU-eindsaldo per 31 december 2015
vastgesteld 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. Dat wil zeggen
dat de bestedingen ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van
het provinciaal verkeer- en vervoerbeleid zijn. De SiSa-verantwoording
moet door de accountant worden beoordeeld en geaccordeerd zoals
beschreven in de SiSa regelgeving die door BZK wordt gepubliceerd (SiSabijlage en invulwijzer). De verklaring waarom de provincies over dat
eindsaldo per 31-12-2015 nog moeten verantwoorden, is dat de uitgaven
ten laste van de IenW-begroting zijn gedaan. Dat eindsaldo is onderdeel
van de verantwoording van I&M; I&M moet zich in de Tweede Kamer
verantwoorden over dat eindsaldo. Voor de duidelijkheid: de gelden die via
autonome middelen van de provincie worden ontvangen, worden niet in de
SiSa-bijlage onder E27 en E27B verantwoord.

Casus: wie wordt het bevoegde gezag bij de provincies van de BDU: is dat
gedeputeerde staten of provinciale staten?
De middelen die via het provinciefonds worden uitgekeerd volgen de regels
met betrekking tot de bevoegdheid van de middelen zoals geregeld in de
Provinciewet.

E27A Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa
Vervoerregio’s)
Doelgroep: Vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
- Besluit BDU Verkeer en Vervoer
- Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in
verband met de afschaffing van de plusregio’s
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Relevante informatie en websites:
Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer besloten tot de intrekking van de Wet
Gemeenschappelijke Regeling Plus (WGR+). Als gevolg van het wetsvoorstel zijn er
twee vervoerregio’s (Metropoolregio Rotterdam en Metropoolregio Amsterdam)
gekomen. Voor deze vervoerregio’s is de onderhavige SiSa-regeling opgenomen: E27A
Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa Vervoerregio’s).
E27A Indicatoren
01

Toelichting

02

De basis voor dit bedrag is het eindsaldo in de
vaststellingsbeschikking van het ministerie van
I&M. Deze beschikking verstuurt het ministerie
na elk boekjaar op basis van de aangeleverde
SiSa-verantwoording over het jaar T-1.
Ontvangen BDU-bijdrage IenW Dit is het bedrag dat de medeoverheid van het
(jaar T)
Rijk ontvangt over het (jaar T) en waarvoor zij
dus een beschikking van het Rijk heeft
ontvangen. Het hier in te vullen bedrag komt
dus overeen met het bedrag vermeld op de
beschikking van het ministerie.

03

Het meenemen van deze ontvangsten is van
belang voor het kunnen hanteren van de in de
aanhef bij deze regeling vermelde
rekenkundige formule.
Terugbetaling door derden
Terugbetaling kan bijvoorbeeld aan de orde zijn
vanuit BDU-bijdrage verstrekte als de medeoverheid een te hoog voorschot
middelen in (jaar T)
heeft verstrekt en de werkelijke kosten lager
waren, of als het project om bepaalde redenen
niet tot uitvoering is gekomen.

04

Eindsaldo/-reservering
(jaar T-1)

Besteding (jaar T)

Een provincie kan bijvoorbeeld een voorschot
hebben verleend aan een gemeente. De
afrekening van dit voorschot met die gemeente
(via E27B) kan door diverse omstandigheden
lager blijken te zijn. Het verschil tussen het
bevoorschotte bedrag aan die gemeente en de
afrekening (op basis van de verantwoording
over die gemeente via de SiSa-bijlage E27B
jaar T-1) wordt hier ingevuld.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
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E27A Indicatoren

Toelichting

05

Vul hier de van toepassing zijnde correctie in
over de besteding (jaar T-1). Het hier invullen
van een bedrag betekent dat er in het
voorgaande jaar een fout is gemaakt in de
SiSa-bijlage jaar T-1 en bij indicator E27/05
een te hoog of te laag bedrag als besteding is
opgenomen.

06
07

08

Correctie over besteding (T-1)

Is de besteding over jaar (T-1):
 Lager dan vorig jaar verantwoord: vul
het betreffende bedrag in voorafgegaan
door een –(min)-teken; dus als een
negatief bedrag.
 Hoger dan vorig jaar verantwoord: vul
het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Eindsaldo/-reservering (jaar T) Vul hier het eindsaldo/-reservering in per 31
december (jaar T).
Individuele bestedingen (jaar
T) die meer dan 20% van de
totaal ontvangen BDU
bedragen

De indicator is bedoeld om inzicht te hebben in
individuele bestedingen die afzonderlijk meer
dan 20% bedragen van het totaal van de BDU
in jaar T.

Omschrijving

Voorbeeld: Krijgt een gemeente, bijvoorbeeld,
20 miljoen euro BDU in enig jaar, dan dient
hier een beschrijving te worden opgenomen
van alle individuele bestedingen die de 4
miljoen euro te boven gaan. Het bedrag bij de
indicator ‘Besteding (jaar T)’ (indicator E27/05)
dient dan overigens het totaal te zijn, dus
inclusief de bestedingen die bij de indicator
‘Individuele bestedingen die meer dan 20% van
totaal ontvangen BDU-bedragen’ (indicator
E27/09) al zijn verantwoord. Vul bijvoorbeeld
in: concessie HTM of aanbesteding tram.
Zie voorbeeld bij cel E27/07. Vul hier het
bedrag in dat hoort bij de omschrijving in cel
E27/07.

Individuele bestedingen (jaar
T) die meer dan 20% van de
totaal ontvangen BDU
bedragen
Bedrag
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Belangrijke tip: Let bij het invullen van de cellen op het volgende verband
tussen de indicatoren:
E27/01: Eindsaldo/reservering T-1
+ E27/02 Ontvangen BDU bijdrage,
+ E27/03 Terugbetaling door derden vanuit BDU verstrekte middelen
- E27/04 Bestedingen ten laste van BDU middelen
- E27/05 + of - correcties voorgaande dienstjaren
= E27/06 Eindsaldo/ reservering jaar T
Let op: enkele relevante toelichtingen zijn ook opgenomen in deze invulwijzer onder de
toelichting bij de E27.

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen
medeoverheden
Doelgroep: Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (SiSa tussen
medeoverheden)
Relevante wet- en regelgeving:
- Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
- Besluit BDU Verkeer en Vervoer
Relevante informatie en websites:
Met ingang van 1 januari 2016 is de BDU Verkeer en Vervoer vanuit het Rijk naar de
provincies gedecentraliseerd. Met de decentralisatie is de BDU Verkeer en Vervoer
geen specifieke uitkering meer en is de vorm van verantwoording van de gelden vanaf
1 januari 2016 de keuze van de provincies. Het is daarnaast mogelijk dat bij uw
provincies nog een positief eindsaldo openstaat per 31-12-2015 en nog niet volledig is
verplicht in de vorm van opdrachten c.q. subsidieverstrekkingen binnen de regelgeving
van de BDU Verkeer en Vervoer. Deze gelden mogen ook na 31-12-2015 nog beschikt
worden aan gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen en zullen dan nog in de
SiSa-bijlage van 2019 e.v. moeten worden verantwoord tot het eindsaldo van de
provincie volledig is benut.
Let op: De bestedingsvoorwaarden verschillen per provincie. In onderstaande tabel
kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden. Voor
enkele provincies bevat onderstaande tabel een link naar de bestedingsvoorwaarden of
informatie daarover. De meeste provincies hebben de bestedingsvoorwaarden
opgenomen in de verleningsbrief of subsidiebeschikking:
Provincie
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland
Groningen

Bestedingsvoorwaarden
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking. Subsidieregeling Verkeer
en vervoer vanaf 2015, zie regeling DRE2C
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking. Subsidieregeling Verkeer
en vervoer vanaf 2015, zie regeling FRL2C
BDU niet meer van toepassing. Vragen hierover neem contact op
met de provincie.
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking. Subsidieregeling Verkeer
en vervoer vanaf 2015, zie regeling GRO2C/ GRO21C
Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 75 van 170

Limburg
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland

Limburgs mobiliteitsprogramma 2009-20126 en de betreffende
beschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
Actuele subsidieregelingen7
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking.
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking
zie verlengingsbrief / subsidiebeschikking

E27B Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
provinciale middelen
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))
Dit betekent dat bij deze indicator alleen de
subsidiabele kosten worden verantwoord tot
maximaal het provinciale aandeel, rekening
houdend met het geldende subsidiepercentage.

03

Overige bestedingen (jaar T)

Indicator E27B/02 en indicator E27B/03 samen
vormen de totale subsidiabele bestedingen
voor jaar T.
Vul de overige bestedingen in van het
betreffende verantwoordingsjaar. Zie paragraaf
5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding
ten laste van ... (rijk/provincie/...))
Indicator E27B/02 en indicator E27B/03 samen
vormen de totale subsidiabele bestedingen
voor jaar T.

Volledige link naar Limburgs Mobiliteitsprogramma 2009-2012:
http://portal.prvlimburg.nl/psonline/popups/details.jsp;jsessionid=030FF5C313DC9AC0804923
62E1926DF5?node=88650&for=88243
7
Volledige link naar actuele subsidieregelingen provincie Noord-Holland: http://www.noordholland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuele-subsidieregelingen.htm
6
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E27B Indicatoren

Toelichting

04

Het gaat hier om een (niet verplichte) indicator
waarmee u correcties kunt doorgeven in de
bestedingen ten opzichte van bestedingen die
u tot jaar T (dus in de jaren voorafgaand aan
het huidige verantwoordingsjaar) heeft
verantwoord.

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Indien de correctie een
vermeerdering van bestedingen
betreft, mag het alleen gaan
Is de besteding over voorgaande jaren (tot
over nog niet eerder
jaar T):
verantwoorde bestedingen
 Lager dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door
een –(min)-teken; dus als een negatief
bedrag.
 Hoger dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: u kunt de cel leeg laten
(groen, dus niet verplicht in te vullen).
Deze correctie-indicator is vergelijkbaar met
indicator 02 (bestedingen ten laste van
provinciale middelen jaar T), maar dan met
betrekking tot het doorgeven van correcties
ten opzichte van eerder verantwoorde
bestedingen ten laste van provinciale
middelen.
Let op: Dit is géén cumulatieve indicator. U
hoeft dus niet ALLE correcties uit voorgaande
jaren op te nemen die u al eerder heeft
doorgegeven aan uw provincie.
Neem contact op met uw provincie voordat u
deze indicator gebruikt. Als u deze indicator
gebruikt, geef dan ook een toelichting bij
indicator 09. Het niet toelichten van de
correctie kan betekenen dat de provincie
hierover nog afzonderlijk contact met u
opneemt.
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E27B Indicatoren
05

Toelichting

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Het gaat hier om een (niet verplichte) indicator
waarmee u correcties kunt doorgeven in de
bestedingen ten opzichte van bestedingen die
u tot jaar T (dus in de jaren voorafgaand aan
Indien de correctie een
het huidige verantwoordingsjaar) heeft
vermeerdering van bestedingen verantwoord.
betreft, mag het alleen gaan
over nog niet eerder
Is de besteding over voorgaande jaren (tot
verantwoorde bestedingen
jaar T):
 Lager dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in voorafgegaan door
een –(min)-teken; dus als een negatief
bedrag.
 Hoger dan eerder verantwoord: vul het
betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: u kunt de cel leeg laten
(groen, dus niet verplicht in te vullen).
Deze correctie-indicator is vergelijkbaar met
indicator 03 (overige bestedingen jaar T),
maar dan met betrekking tot het doorgeven
van correcties ten opzichte van eerder
verantwoorde overige bestedingen.
Let op: Dit is géén cumulatieve indicator. U
hoeft dus niet ALLE correcties uit voorgaande
jaren op te nemen die u al eerder heeft
doorgegeven aan uw provincie.

06

Kopie beschikkingsnummer

Neem contact op met uw provincie voordat u
deze indicator gebruikt. Als u deze indicator
gebruikt, geef dan ook een toelichting bij
indicator 09. Het niet toelichten van de
correctie kan betekenen dat de provincie
hierover nog afzonderlijk contact met u
opneemt.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 78 van 170

E27B Indicatoren
07

Toelichting

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
‘besteding ten laste van provinciale middelen’
(jaar T) (E27B/02) maar dan cumulatief voor
alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van
Deze indicator is bedoeld voor
de beschikking (behorende bij het bij indicator
de tussentijdse afstemming van 01 ingevulde beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Als u met uw provincie heeft afgesproken dat u
gebruik maakt van correctie-indicator 04, dan
verrekend u deze correctie in het cumulatieve
saldo dat u hier presenteert. (Bestedingen alle
voorgaande jaren minus correcties =
cumulatieve besteding)
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).

08

09

10

Deze cumulatieve besteding kan dus nooit
hoger zijn dan de maximaal verleende
subsidie.
Cumulatieve overige
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
bestedingen tot en met (jaar T) overige bestedingen (jaar T) (E27B/03) maar
dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
vanaf het startjaar van de beschikking
Deze indicator is bedoeld voor
(behorende bij het bij indicator 01 ingevulde
de tussentijdse afstemming van beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Als u met uw provincie heeft afgesproken dat u
gebruik maakt van correctie-indicator 05, dan
verrekend u deze correctie in het cumulatieve
saldo dat u hier presenteert. (Bestedingen alle
voorgaande jaren minus correcties =
cumulatieve besteding)
Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
De medeoverheid kan hier onder andere een
verwijzing opnemen naar een paragraaf of
paginanummer in de jaarstukken of een
toelichting geven bij een mogelijke afwijking
ten opzichte van eerdere verantwoordingen.
Vul deze cel in als u gebruik maakt van een
van de correctiemogelijkheden over
voorgaande jaren (zie indicatoren 04 en 05).
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor het komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden
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Let op: enkele relevante toelichtingen zijn opgenomen in deze invulwijzer onder de
toelichting bij de E27.

E28 Regionale mobiliteitsfondsen
Doelgroep: Provincies en stadsregio’s
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit Infrastructuurfonds
Relevante informatie en websites:
Voor de regionale mobiliteitsfondsen dient een afzonderlijke bankrekening te worden
aangehouden. De indicatoren zijn hier ook op gebaseerd en zijn bedoeld om
verantwoording af te leggen over het verloop van de bankrekening/fonds. De volgende
formule vormt het verband tussen de indicatoren:
E28/01:
Eindsaldo (2018)
+ E28/02
dotatie regio 2019
+ E28/03
dotatie rijk 2019
+ E28/04
rentebaten 2019
- E28/05
besteding jaar T
= E28/06
Eindsaldo
E28 Indicatoren

Toelichting

01

Eindsaldo (jaar T-1)

02

Dotatie regio in (jaar T)

03

Dotatie rijk in (jaar T)

04

Rentebaten (jaar T)

Vul hier het eindsaldo in van het regionale fonds
per 31 december (jaar T-1).
De dotatie betreft het bedrag dat de ontvanger
van de specifieke uitkering stort in het fonds.
Vul hier het bedrag in dat ontvangen is van het
Rijk voor storting in het fonds.
Vul hier de werkelijk ontvangen rentebaten in.

05

Besteding (jaar T) uit fonds
(onderscheid herkomst
middelen niet nodig)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar uit het fonds. Zie paragraaf
5.2 (Besteding).

06

Eindsaldo (jaar T)

Tot 2009 waren de bestedingen hetzelfde als de
betalingen uit het fonds/de bankrekening. Sinds
2010 is het baten en lastenstelsel van
toepassing en kan verschil ontstaan tussen
bestedingen en betalingen.
Vul hier het eindsaldo in van het fonds per 31
december (jaar T). Bereken dit bedrag aan de
hand van de voorgaande indicatoren:
E28/06 = E28/01 + E28/02 + E28/03 + E28/04
– E28/05
Omdat sinds 2010 een verschil kan ontstaan
tussen bestedingen en betalingen, kan ook het
hier ingevulde eindsaldo afwijken van de
werkelijke stand van het fonds/de
bankrekening.
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E28 Indicatoren

Toelichting

07

U kiest ‘ja’ als: alle projecten zijn uitgevoerd en
financieel zijn afgerekend.
U kiest ‘nee’ als: er nog projecten in uitvoering
zijn die moeten worden afgerekend.

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen
medeoverheden
Doelgroep: provincies Fryslân, Groningen en Drenthe
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit Infrastructuurfonds
Relevante informatie en websites:
E28B

Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

03

04

05

.

Gerealiseerd Ja/Nee

De overeenkomst bestaat uit diverse projecten
per gemeenten. Hier wordt aangegeven of een
project in het betreffende verantwoordingsjaar
wel (ja) of niet (nee) is gerealiseerd
Het is van belang onderscheid te maken tussen
het realiseren van een afzonderlijk project en
het realiseren van de totale overeenkomst. Als
een project is gerealiseerd, wil dat nog niet
zeggen dat de totale overeenkomst met deze
gemeente is gerealiseerd. Als de volledige
overeenkomst is gerealiseerd, geeft de
gemeente dit aan bij de indicator
eindverantwoording Ja/Nee (E28B/07).
Besteding (jaar T) ten laste
Vul de bestedingen in van het betreffende
van SNN
verantwoordingsjaar ten laste van middelen
van het SNN. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))
.
Overige bestedingen (jaar T) Vul de overige bestedingen in van het
betreffende verantwoordingsjaar. Zie paragraaf
5.2 (Besteding) en paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...))
.
Te verrekenen met SNN
Vul in: een aan het SNN terug te betalen bedrag
nadat de eindverantwoording voor één
beschikking op ja is gezet (zie indicator
E28B/07).
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E28B

Indicatoren

Toelichting

06

Kopie beschikkingsnummer

07

Toelichting

De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.
Geef bij deze indicator een korte toelichting over
de aard van de projecten. Indien u bij E28B/05
een bedrag heeft ingevuld, geef hier dan een
toelichting bij dat bedrag.

08

Eindverantwoording Ja/Nee

Als de toelichting veel tekst omvat, dan kan de
toelichting ook in de SiSa-paragraaf van de
jaarrekening worden opgenomen. Neem dan in
deze toelichting het paginanummer op waarop
de uitgebreide toelichting te vinden is.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

E28C Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Besluit Infrastructuurfonds
Relevante informatie en websites:
Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per provincie verschillen. In onderstaande
tabel kunt u zien waar u de bestedingsvoorwaarden die voor u gelden, kunt vinden.8
Provincie
Drenthe
Fryslân
Gelderland
Limburg
NoordBrabant

Bestedingsvoorwaarden
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking
Overeenkomst netwerkanalyse
zie verleningsbrief / subsidiebeschikking

E28C Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

8

De provincies Flevoland, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland maken
geen gebruik van deze regeling.
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E28C Indicatoren

Toelichting

02

De overeenkomst bestaat uit diverse projecten
per gemeenten. De gemeente kan hier
aangeven of een project in het betreffende
verantwoordingsjaar is gerealiseerd.

03

04

05

Gerealiseerd Ja/Nee

Het is van belang onderscheid te maken tussen
het realiseren van een afzonderlijk project en
het realiseren van de totale overeenkomst. Als
een project is gerealiseerd, wil dat nog niet
zeggen dat de totale overeenkomst met deze
gemeente is gerealiseerd. Als de volledige
overeenkomst is gerealiseerd, geeft de
gemeente dit aan bij de indicator
eindverantwoording Ja/Nee (E28C/06).
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding) en de bestedingsvoorwaarden van
uw provincie te vinden via bovenstaande tabel.
Cumulatieve besteding tot en Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
met (jaar T)
overige bestedingen (jaar T) (E28C/03) maar
dan cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
Deze indicator is bedoeld voor het startjaar van de beschikking (behorende bij
de tussentijdse afstemming
het bij indicator 01 ingevulde
van de juistheid en
beschikkingsnummer).
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
Te verrekenen met provincie
Het gaat hier om een eventueel nog met de
provincie te verrekenen, terug te betalen of nog
te vorderen bedrag.

06

Kopie beschikkingsnummer

07

Toelichting

Vul altijd een getal in. Als geen sprake is van
een verrekening, vul dan 0 (nul) in.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat
een formule die verwijst naar de keuze bij
indicator 01. U hoeft hier dus niets in te vullen.
U kunt hier een toelichting geven bij uw
verantwoording. Indien u bij E28C/04 een
bedrag heeft ingevuld, geef hier dan een
toelichting bij dat bedrag.
Als de toelichting veel tekst omvat, dan kan de
toelichting ook in de SiSa-paragraaf van de
jaarrekening worden opgenomen. Neem dan in
deze toelichting het paginanummer op waarop
de uitgebreide toelichting te vinden is.
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E28C Indicatoren

Toelichting

08

Let bij deze indicator op het verband met
indicator E28C/02. Alleen als de volledige
overeenkomst (zie toelichting bij E28C/02) in
verantwoordingsjaar (jaar T) is afgerond, vult u
hier een ‘ja’ in.

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor het komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

E29 Realisatie N307/Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta
fase 2 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E29
01

02

03

Indicatoren
Besteding (Jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E29/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

E30 Field Lab geluidbewust bouwen Hoofddorp (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E30
01

02

Indicatoren
Besteding (Jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E30/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.
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Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
03

Cofinanciering (Jaar T)

04

Cumulatieve cofinanciering (t/m
Jaar T)

05

06

Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)
Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)

Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T).
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Vul in Ja/nee

Vul in Ja/nee

E32 Incidentele specifieke uitkering Smartwayz (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E32
01
02

03

04

Indicatoren
Besteding (jaar T-1)

Toelichting
Vul de bestedingen in van (Jaar T-1). Zie
paragraaf 5.2 (Besteding).
Besteding (Jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E32/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

E33 Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (nieuw)
Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
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E33
01

02
03

Indicatoren
Besteding (jaar T -1 en eerder)
aan projectkosten voor het
totale project

Toelichting
Vul hier de bestedingen in vanaf de start van
het project tot 2020 (1 januari 2018 t/m 31
december 2019). Zie 5.2 Besteding.

Indicator vervalt in SISA-verantwoording over
2021
Besteding (Jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E32/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.
Voorbeeld berekening bij deze indicator:
SiSa 2020: 01 (Jaar T-1) +02 (Jaar T) = 03
SiSa 2021: 03 (zoals ingevuld in SiSa 2020)
+ 02 (Jaar T) + 05 (Jaar T) = 03
SiSa 2022: 03 (zoals ingevuld in SiSa 2021)
+
02 (Jaar T) + 05 (Jaar T) = 03
Etc.

04

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

05

Correctie besteding (Jaar T-1)
ivm aan andere medeoverheden
overgeboekte middelen

06
07

Eindverantwoording totale
project Ja/Nee
Projectnaam / nummer

08

Project afgerond (in jaar T)?

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Volledige zelfstandige uitvoering: Vul in nee
als er medeoverheden zijn die van de
regiokassier middelen ontvangen afkomstig
van deze specifieke uitkering waarover zij
SiSa-verantwoordingsinformatie dienen te
verstrekken aan de regiokassier.
Correctie besteding ivm aan andere
gemeenten overgeboekte middelen. Deze
indicator hoeft u pas vanaf 2021 in te vullen
en is alleen op u van toepassing indien u in
voorgaande jaren hebt aangegeven dat er
medeoverheden zijn die van u als
regiokassier middelen hebben ontvangen. Via
deze correctie-indicator kunt u de middelen
verantwoorden die door derden zijn besteed,
maar niet eerder konden worden
verantwoord.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
Vul hier per project naam of nummer in.
Vul hier per project in of het project in (Jaar
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(Ja/Nee) - per project

T) is afgerond. Reeds afgeronde projecten
hoeven niet meer opgenomen te worden.

E34 Incidentele specifieke iDiensten Mobiliteit (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekkeningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E34
01
02

03

04

Indicatoren
Besteding (jaar T-1)

Toelichting
Vul de bestedingen in van (Jaar T-1). Zie
paragraaf 5.2 (Besteding).
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E34/02) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Eindverantwoording totale
project (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

E35 Incidentele specifieke uitkering motie Hoogland (nieuw)
Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E35
01

02

03
04

Indicatoren
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E35/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)
Volledige zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Vul hier in of het project in (Jaar T) is
afgerond.
Volledige zelfstandige uitvoering: Vul in nee
als er medeoverheden zijn die van de
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05

Correctie besteding (Jaar T-1)
ivm aan andere medeoverheden
overgeboekte middelen

regiokassier middelen ontvangen afkomstig
van deze specifieke uitkering waarover zij
SiSa-verantwoordingsinformatie dienen te
verstrekken aan de regiokassier.
Correctie besteding ivm aan andere
gemeenten overgeboekte middelen. Deze
indicator hoeft u pas vanaf 2021 in te vullen
en is alleen op u van toepassing indien u in
voorgaande jaren hebt aangegeven dat er
medeoverheden zijn die van u als
regiokassier middelen hebben ontvangen. Via
deze correctie-indicator kunt u de middelen
verantwoorden die door derden zijn besteed,
maar niet eerder konden worden
verantwoord.

E36 Project Wilhelminakanaal fase 1,5 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E36
01

02

03

Indicatoren
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E36/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Project afgerond (in jaar T)?
(Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Vul hier in of het project in (Jaar T) is
afgerond.

E37 Regeling Wilhelminasluis
Doelgroep: Provincie Noord-Holland
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit infrastructuur
Relevante informatie en websites:
E37 Indicatoren

Toelichting

01

Beginsaldo (jaar T)

Vul hier het beginsaldo in per 1 januari (jaar T).

02

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar
T)

Vul de ontvangen bijdrage van het Rijk in.
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E37 Indicatoren

Toelichting

03

Vul de ontvangen bijdrage van andere
bestuursorganen in.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Vul hier het eindsaldo in per 31 december (jaar
T).

04

Ontvangen bijdrage andere
bestuursorganen (jaar T)
Besteding (jaar T)

05

Eindsaldo (jaar T)

06

Eindverantwoording Ja/Nee

Dit bedrag kan als volgt berekend worden uit de
voorgaande indicatoren:
01 + 02 + 03 -04 = 05
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor het komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

E38 Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig, duurzaam en veilig
gebruik verkeersinfrastructuur (nieuw)
Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Provincie en gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044170/2020-10-03
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
E38
01

02

03

04

Indicatoren
Besteding (jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
T)
Besteding (Jaar T) (E38/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf
het eerste verantwoordingsjaar.

Cofinanciering (Jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T) in ten laste van
Rijksmiddelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Bij deze indicator vult u de totale
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Jaar T)

05
06
07

Eindverantwoording totale
project Ja/Nee
Projectnaam / nummer
Project afgerond (in jaar T)?
(Ja/Nee) - per project

cofinanciering in ten laste van Rijksmiddelen
maar dan cumulatief voor alle voorgaande
jaren.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
Vul hier per project naam of nummer in.
Vul hier per project in of het project in (Jaar
T) is afgerond. Reeds afgeronde projecten
hoeven niet meer opgenomen te worden.

E39 Incidentele specifieke uitkering Spoorzones

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
E39 Indicatoren
01
Besteding (jaar T)

02

03

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E39/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

E40 Truckparking lead partnership

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Provincie Zuid-Holland
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
E40 Indicatoren
01
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen
02

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E40/01) maar dan
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cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.

03

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).
Nieuw
t.o.v.
2019

E42 Griftpark
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningbeschikking
Relevante informatie en websites:
Per SiSa 2020 een nieuwe specifieke uitkering.
E42 Indicatoren
01
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen
02

03

04

Cumulatieve besteding (t/m
Jaar T)

Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
Besteding (Jaar T) (E42/01) maar dan
cumulatief voor alle voorgaande jaren vanaf het
eerste verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.8 (Cumulatieve bestedingen)
Vul in Ja/Nee

Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee).

4.1.5. Specifieke uitkeringen EZK (F)

Nieuw
t.o.v.
2019

F1 Regeling aankoop woningen onder een
hoogspanningsverbinding
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- specifieke uitkering aan gemeenten voor aankoop van woningen onder een
hoogspanningsverbinding (Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder
een hoogspanningsverbinding.
Relevante informatie en websites:
U verantwoordt deze specifieke uitkering bruto, dat wil zeggen inclusief BTW.
Wijzigingen t.o.v. SiSa 2019:
Enkele toelichtingen bij deze regeling zijn aangepast.
F1 Indicatoren

Toelichting
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F1 Indicatoren

Toelichting

01 Totale besteding (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen

De totaal besteding wordt hier automatisch
ingevoerd op basis van indicator 03. Het betreft
de totaalbesteding van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding),
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...)) en de
bestedingsvoorwaarden van uw gemeente te
vinden.

02 Projectnaam / UWHS-nummer

Vul hier het projectnaam/ nummer in.

03 Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per woning.

04 Is de bestemming gewijzigd
Ja/Nee

05 Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets Ja/Nee
06 Eindverantwoording Ja/Nee

07 Kopie projectnaam / nummer
08 Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen tot en met
(Jaar T)

De projectnaam is het adres van de woning en
het nummer is het UWHS-projectnummer dat
vermeld staat in de beschikkingsbrief.
Vul per regel de besteding in van het betreffende
verantwoordingsjaar per woning ten laste van
Rijksmiddelen.
Zie paragraaf 5.2 (Besteding), paragraaf 5.3
(Besteding ten laste van ... (rijk/provincie/...))
en de bestedingsvoorwaarden van uw provincie
gemeente te vinden
Vul per regel in of de woonbestemming is
gewijzigd Ja/Nee.
Controleer hiertoe het BAG, dan wel
onderliggend raadsbesluit.
Vul per regel in, indien woning verplaatst of deze
conform perceelschets is ingediend.
Vul per woning in of het een eindverantwoording
betreft. Vul een Ja in indien de woonbestemming
van het perceel is gewijzigd en alle bestedingen
zijn verantwoord waarvoor de uitkering(en),
inclusief naar aanleiding van
wijzigingsverzoek(en), zijn verstrekt.
Automatisch ingevuld
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)
(F2B/02) maar dan de totalen en cumulatief voor
alle voorgaande jaren en betrekking hebben op
de beschikking (behorende bij het bij indicator
01 ingevulde beschikkingsnummer).
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen).
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F1 Indicatoren

Toelichting

09 Indien (een deel van) de
uitkering voor het
standaardbedrag voor
gemeentelijke uitvoeringskosten
is verantwoord als onderdeel
van de cumulatieve besteding
ten laste van Rijksmiddelen tot
met (jaar T):
Vermeld bedrag € 3.500, €
6.500 of € 10.000.

Het standaardbedrag voor de gemeentelijke
uitvoeringskosten (in totaal € 10.000) is bedoeld
als een vaste tegemoetkoming in de kosten die
de gemeente maakt in het kader van een uit te
kopen woning. Deze tegemoetkoming hoeft niet
via sisa te worden verantwoord.
Mocht (een deel van) deze vaste
tegemoetkoming in de cumulatieve besteding
zijn meegenomen, vermeld dan het bedrag waar
het om gaat, aldus de 3 mogelijkheden:
- Vermeld € 10.000 indien de totale vaste
tegemoetkoming in de cumulatieve besteding
is verantwoord.
- Vermeld € 3.500 indien alleen het voorschot
in de cumulatieve besteding is verantwoord.
- Vermeld € 6.500 indien alleen het restant in
de cumulatieve besteding is verantwoord.

F2 Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie)
Doelgroep: SNN
Relevante wet- en regelgeving: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039337/2017-04-01
en De link naar de regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201715110.html.
Relevante informatie en websites:
F2 Indicatoren

Toelichting

01 Begin saldo jaar (T)

Vul hier het beginsaldo voor jaar T.

02 Totale besteding (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen

Vul de totaal besteding in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

03 Projectnaam / nummer
04 Besteding jaar T ten laste van
Rijksmiddelen per woning.

Vul per regel de besteding in van het betreffende
verantwoordingsjaar per woning ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))
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F2 Indicatoren

Toelichting

05 Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen tot en met
(Jaar T)

Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)
(F2/02) maar dan de totalen en cumulatief voor
alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 03
ingevulde beschikkingsnummer).

06 Eindverantwoording Ja/Nee

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)

F8 Incidentele bijdrage voor de Regionale investeringssteun
Groningen
Doelgroep: Provincie Groningen
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
F8

Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

02

Cumulatieve besteding ten laste Alleen invullen over SiSa verantwoording 2020
van rijksmiddelen tot en met
t/m 2026. In 2019 niet verplicht.
(jaar T)

03
04
05

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie.
Project afgerond in jaar T?
Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.
(Ja/Nee)
Bestedingen zijn verantwoord
Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.
o.b.v. voorlopige toekenningen?
Ja / Nee
Toelichting
Toelichting opnemen als bij indicator 03 of 04
Nee is ingevuld.

F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie
(nieuw)

Nieuw
t.o.v.

Doelgroep: Gemeenten
2018
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043574/2020-06-01
Relevante informatie en websites:
F9

Indicatoren

Toelichting
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F9

Indicatoren

Toelichting

01

Projectnaam / nummer

02

Besteding (Jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

03

Cumulatieve besteding ten laste Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
van rijksmiddelen tot en met
(jaar T)

04

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Project afgerond in jaar T?
Vul in Ja/Nee

05

Toelichting

F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2018

Doelgroep: Gemeente Barendrecht, Gemeente Breda, Gemeente Bronckhorst,
Gemeente Eindhoven, Gemeente Maastricht, Provincie Drenthe, Provincie Limburg,
Provincie Overijssel en Provincie Utrecht
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking en MKB-deal
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
F11 Indicatoren
01

02

Toelichting

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
Rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Zelfstandig uitvoering
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
(exclusief uitvoering door
(aard van controle: R)
derde)
Totale cumulatieve besteding
Invullen over SiSa verantwoording 2020 tot en
ten laste van rijksmiddelen tot met 2026.
en met (jaar T). Inclusief
uitvoering door derde (sisa
tussen medeoverheden) vanaf
verantwoordingjaar SiSa 2021.
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie.
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F11 Indicatoren

Toelichting

03

Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.

04

05

Project afgerond in jaar T?
(Ja/ Nee)
Bestedingen zijn verantwoord
op basis van voorlopige
toekenningen?
(Ja/ Nee)
Toelichting

Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.

Toelichting opnemen als bij indicator 03 of 04
Nee is ingevuld.

F11B Regeling specifieke uitkering MKB Deals (SiSa tussen
medeoverheden) (nieuw)

Gewijzigd
t.o.v.
2018

Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking en MKB-deal
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
F11B Indicatoren
01

02
03

04

05

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente invullen
Beschikkingsnummer / naam
project
Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
Project afgerond in jaar T?
(Ja/Nee)

Toelichting

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
(aard van controle: R)
Invullen over SiSa verantwoording 2020 tot en
met 2026.

Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.
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F11B Indicatoren
06

kopie gemeente(code)

07

Bestedingen zijn verantwoord
o.b.v. voorlopige
toekenningen? Ja / Nee
Toelichting

08

Toelichting

Vul in Ja/Nee. Bij Nee indicator 05 verplicht.

Toelichting opnemen als bij indicator 03 of 04
Nee is ingevuld.

F12 Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van
regionale MIT-regeling 2018-2023 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Provincies
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
F12 Indicatoren
Toelichting
01
Totale besteding (over jaar T-1 / Vul de bestedingen in van de twee betreffende
T-2 ) ten laste van Rijksmiddelen verantwoordingsjaren ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
02
Besteding (jaar T) ten laste van
Vul de bestedingen in van het betreffende
Rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).
03

04

05

Totale cumulatieve besteding ten Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Ja/Nee)

Eventuele toelichting

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor het komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Geef hier eventueel een toelichting.
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F13 Eenmalige bijdrage voor het opleveren van een
Investeringsagenda (nieuw)
Doelgroep: gemeente
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
(invullen)

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
F13 Indicatoren
01
Besteding (Jaar T-1) ten laste
van Rijksmiddelen

02

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie 5.2 Besteding en 5.3
Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...).

4.1.6. Specifieke uitkeringen SZW (G)
G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentedeel 2020
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl
-

Zie 5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen

-

Zie 5.2.2 SZW / Bbz

Relevante informatie en websites:
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een
deel wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente
vult alleen de gemeentelijke uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel
door gemeenschappelijke regelingen is uitgevoerd. Het is daarbij niet relevant of de
gemeente deelnemer is van de gemeenschappelijke regeling. Indien de uitvoering
volledig door een gemeenschappelijke regeling is verricht en de gemeente derhalve
niet beschikt over informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult de
gemeente bij de betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
G2

Indicatoren

Toelichting
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G2

Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)
algemene bijstand

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Gemeente
02

I.1 Participatiewet (PW)
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.

Gemeente
03

I.1 Participatiewet (PW)
Besteding (jaar T) IOAW
Gemeente

04

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAW.

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAW.

Gemeente

05

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Besteding (jaar T) IOAZ
Gemeente

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAZ.

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
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G2

Indicatoren

Toelichting

06

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAZ.

Gemeente

07

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Besteding (jaar T) Bbz
2004 levensonderhoud
Gemeente

08

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz
2004)
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud
Gemeente

09

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz
2004)
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)
Gemeente

10

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v.
art. 10d Participatiewet

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en het Bbz
2004.

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en het Bbz 2004.

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
De verantwoording over de WWIK via de SiSa-bijlage
2019 betreft uitsluitend nog de baten WWIK, omdat
de WWIK met ingang van 1 januari 2012 is
ingetrokken.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)
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G2

Indicatoren

Toelichting

11

Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v.
art. 10d Participatiewet
(excl. Rijk)

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

12

Kies ‘ja’ als uw gemeente de G2-taken volledig
zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u via G2
de verantwoording indient voor de uitvoering van
jaar T. Dit betekent ook dat er geen verantwoording
aan uw gemeente wordt afgelegd door een
gemeenschappelijke regeling via G2B voor een deel
van de uitvoering van taken door een
gemeenschappelijke regeling waar uw gemeente
formeel deelnemer van is. Als u ‘ja’ kiest, gebruikt
het ministerie van SZW alleen de informatie bij G2
voor jaar T+1.
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt aan een
organisatie anders dan een gemeenschappelijke
regeling (een andere gemeente, stichting, NV/BV
e.d.) verantwoordt u deze taken alsof uw gemeente
deze taken zelfstandig uitvoert. Als alle
gemeentelijke taken door een dergelijke organisatie
(niet zijnde een gemeenschappelijke regeling)
worden uitgevoerd, kiest u dus ‘ja’.
Kies ‘nee’ als de G2-taken van uw gemeente deels of
volledig worden uitgevoerd door een
gemeenschappelijke regeling. Als u ‘nee’ kiest
verwacht u dus dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G2B informatie
aan uw gemeente aanleveren. Als u ‘nee’ kiest
gebruikt het ministerie van SZW naast deze
informatie, ook de informatie van de
gemeenschappelijke regelingen voor de
budgettoekenning T+1. Als u ‘nee’ kiest legt u
volgend jaar, via G2A, verantwoording af over de
totale uitvoering van jaar T.

G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet
_Totaal 2019
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl
-

Zie 5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen
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-

Zie 5.2.2 SZW / Bbz

Relevante informatie en websites:
Deze regeling betreft een totaal en wordt alleen ingevuld door gemeenten die de
uitvoering (deels) hebben laten verrichten door een openbaar lichaam (opgericht op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke
regeling’). Gemeenten stellen de volgende bij deze regeling in te vullen gegevens (het
totaal) op:
 De aangeleverde gegevens door gemeenschappelijke regelingen via SiSa
(jaar T-1) via G2B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente.


De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G2 en
ten behoeve van de budgetvaststelling via SiSa aangeleverd aan het
ministerie van SZW.

Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente
(G2) als gemeenschappelijke regeling (G2B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2019
het totaal van G2 over 2018 en G2B over 2018. Dit betekent dus ook dat het
onmogelijk is dat de gemeente hier terecht een 0 (nul) verantwoordt.
G2A Indicatoren

Toelichting

01

Gemeenten die per 1 januari 2019 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, selecteren
hier de gemeentenamen van de voormalige
gemeente. Gemeenten die ten opzichte van 2018 niet
zijn gewijzigd, kiezen hun ‘eigen’ gemeentecode.

02

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar
T-1) selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Besteding (jaar T-1)
algemene bijstand
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

03

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de
Participatiewet.

I.1 Participatiewet (PW)
Baten (jaar T-1) algemene Vul de baten in van het betreffende
bijstand (exclusief Rijk)
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de Participatiewet.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)
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G2A Indicatoren
04

Toelichting

Besteding (jaar T-1) IOAW Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
inclusief geldstroom naar stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAW.
openbaar lichaam
I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

05

Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

06

07

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAW.

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Besteding (jaar T-1) IOAZ Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
inclusief geldstroom naar stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAZ.
openbaar lichaam
I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
indicator G2A/ 01

De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 103 van 170

G2A Indicatoren

Toelichting

08

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAZ.

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

09

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Besteding (jaar T-1) Bbz
2004 levensonderhoud
beginnende zelfstandigen

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en het Bbz
2004.

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

10

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)
Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Vul de baten in van het betreffende
levensonderhoud
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
beginnende zelfstandigen stelsel. Zie 5.4 Baten en het Bbz 2004.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

11

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)
Baten (jaar T-1) WWIK
Vul de baten in van het betreffende
(exclusief Rijk)
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
De verantwoording over de WWIK via de SiSa-bijlage
betreft uitsluitend nog de baten WWIK, omdat de
I.6 Wet werk en inkomen WWIK met ingang van 1 januari 2012 is ingetrokken.
kunstenaars (WWIK)
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G2A Indicatoren

Toelichting

12

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding).

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v.
art. 10d Participatiewet
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

13

14

Participatiewet (PW)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
indicator G2A / 01

De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Baten (jaar T-1)
Vul de baten in van het betreffende
Loonkostensubsidie o.g.v. verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
art. 10d Participatiewet
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
(excl. Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2020
Doelgroep: Gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
Zie voor meer informatie ook de website www.rijksoverheid.nl
Relevante informatie en websites:
Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare lichamen opgericht op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) die (een
deel van) de uitvoering hebben verricht voor gemeenten. De gemeenschappelijke
regeling vult alleen de eigen uitvoeringsgegevens in exclusief delen die door de
betreffende gemeente(n) of andere gemeenschappelijke regelingen zijn uitgevoerd. Als
de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht voor een bepaalde indicator,
dient de gemeenschappelijke regeling ‘0’ (nul) in te vullen. Deze informatie wordt door
het ministerie van SZW gebruikt voor de verdeling van de budgetten voor de
gebundelde uitkering.
G2B Indicatoren

Toelichting
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G2B Indicatoren

Toelichting

01

Gemeenschappelijke regelingen vullen de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.

02

Hieronder per regel één
gemeente(code)
selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Besteding (jaar T)
algemene bijstand
Deel openbaar lichaam

03

I.1 Participatiewet (PW)
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)
Deel openbaar lichaam

04

I.1 Participatiewet (PW)
Besteding (jaar T) IOAW

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Let op! Dit betreft de Participatiewet, niet het
Participatiebudget.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Let op! Dit betreft de Participatiewet, niet het
Participatiebudget.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAW.

Deel openbaar lichaam

05

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)
Deel openbaar lichaam

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAW.

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
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G2B Indicatoren

Toelichting

06

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en de IOAZ.

Besteding (jaar T) IOAZ
Deel openbaar lichaam

07

08

09

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
G2B/ 01

De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Baten (jaar T) IOAZ
Vul de baten in van het betreffende
(exclusief Rijk)
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en de IOAZ.
Deel openbaar lichaam
I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Besteding (jaar T) Bbz
2004 levensonderhoud
Deel openbaar lichaam

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding) en het Bbz
2004.

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz
2004)
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G2B Indicatoren

Toelichting

10

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten en het Bbz 2004.

Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud
Deel openbaar lichaam
I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz
2004)

11

Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)
Deel openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

12

13

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
G2B/ 01

De verantwoording over de WWIK via de SiSa-bijlage
2015 betreft uitsluitend nog de baten WWIK, omdat
de WWIK met ingang van 1 januari 2012 is
ingetrokken.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Besteding (jaar T)
Vul de bestedingen in van het betreffende
Loonkostensubsidie o.g.v. verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
art. 10d Participatiewet
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Deel openbaar lichaam

14

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.

I.7 Participatiewet (PW)
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v.
art. 10d Participatiewet
(excl. Rijk)

Let op! Dit betreft de Participatiewet, niet het
Participatiebudget.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Let op! Dit betreft de Participatiewet, niet het
Participatiebudget.

Deel openbaar lichaam
I.7 Participatiewet (PW)

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend
kapitaalverstrekking) _gemeentedeel 2020
Doelgroep: Gemeenten
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Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
-

Hoe omgaan met btw over onderzoekskosten Bbz: artikel gemeenteloket SZW
en nieuwsbrief IBI nr. 42;

-

Zie 5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen

-

Zie 5.2.2 SZW / Bbz

Relevante informatie en websites:
- Zie voor meer informatie ook de website www.rijksoverheid.nl
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een
deel wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente
vult alleen de gemeentelijke uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel
door gemeenschappelijke regeling is uitgevoerd. Indien de uitvoering volledig door een
gemeenschappelijke regeling is verricht en de gemeente derhalve niet beschikt over
informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult de gemeente bij de
betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
G3

Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Rijk)
Baten vanwege vóór 1
januari 2020 verstrekt
kapitaal (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Bob

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

02
03
04
05

Baten (jaar T) Bob
(exclusief Rijk)

06

Besteding (jaar
T)uitvoerings- en
onderzoekskosten artikel
56, eerste en tweede lid,
Bbz 2004 (exclusief Bob)
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G3

Indicatoren

Toelichting

07

Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Kies ‘ja’ als uw gemeente de G3-taken volledig
zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u via G3
de verantwoording indient voor de uitvoering van
jaar T. Dit betekent ook dat er geen verantwoording
aan uw gemeente wordt afgelegd door een
gemeenschappelijke regeling via G3B voor een deel
van de uitvoering door een gemeenschappelijke
regeling waar uw gemeente formeel deelnemer van
is. Als u ‘ja’ kiest, gebruikt het ministerie van SZW
alleen de informatie bij G3 voor jaar T+1 en de
vaststelling van jaar T.
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt aan een
organisatie anders dan een gemeenschappelijke
regeling (een andere gemeente, stichting, NV/BV
e.d.) verantwoordt u deze taken alsof uw gemeente
deze taken zelfstandig uitvoert. Als alle
gemeentelijke taken door een dergelijke organisatie
(niet zijnde een gemeenschappelijke regeling)
worden uitgevoerd, kiest u dus ‘ja’.
Kies ‘nee’ als de G3-taken van uw gemeente deels of
volledig worden uitgevoerd door een
gemeenschappelijke regeling. Als u ‘nee’ kiest
verwacht u dus dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G3B informatie
aan uw gemeente aanleveren. Als u ‘nee’ kiest
gebruikt het ministerie van SZW naast deze
informatie, ook de informatie van de
gemeenschappelijke regeling voor de
budgettoekenning jaar T+1. Als u ‘nee’ kiest legt u
volgend jaar, via G3A, verantwoording af over de
totale uitvoering van jaar T.

G3A Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) _Totaal 2019
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
Relevante informatie en websites:
- Hoe omgaan met btw over onderzoekskosten Bbz: artikel gemeenteloket SZW
en nieuwsbrief IBI nr. 42.
-

Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

-

Zie 5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen

-

Zie 5.2.2 SZW / Bbz
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Deze regeling betreft een totaal en wordt alleen ingevuld door gemeenten die de
uitvoering (deels) hebben laten verrichten door een openbaar lichaam (opgericht op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke
regeling’). Gemeenten stellen de volgende bij deze regeling in te vullen gegevens (het
totaal) op:
 De aangeleverde gegevens door gemeenschappelijke regelingen via SiSa (jaar T1) via G3B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente.


De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G3 (jaar T-1)
en ten behoeve van de budgetvaststelling via SiSa aangeleverd aan het
ministerie van SZW.

Let op: het betreft hier het totaal van verantwoordingsjaar T-1 van zowel gemeente
(G3) als gemeenschappelijke regeling (G3B). Bijvoorbeeld in verantwoordingsjaar 2019
het totaal van G3 over 2018 en G3B over 2018. Dit betekent dus ook dat het
onmogelijk is dat de gemeente hier terecht een 0 (nul) verantwoordt. Het toch
indienen van een 0 (nul)-verantwoording betekent dat de gemeente géén taken heeft
uitgevoerd in jaar T-1 en dat het ministerie van SZW het volledige bedrag van het
voorschot voor jaar T-1 terugvordert. Deze informatie is voor het ministerie van SZW
de basis voor het vaststellen/ afrekenen met deze gemeenten.
G3A Indicatoren

Toelichting

01

Gemeenten die per 1 januari 2018 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, selecteren
hier de gemeentenamen van de voormalige
gemeenten. Gemeenten die ten opzichte van 2017
niet zijn gewijzigd, kiezen hun huidige
gemeentecode.

02

03

04

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar
T-1) selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)inclusief
geldstroom naar openbaar
lichaam
Baten (jaar T-1)
levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk) inclusief geldstroom
naar openbaar lichaam

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
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G3A Indicatoren

Toelichting

05

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.

06

07

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk) inclusief geldstroom
naar openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
G3A/ 01

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
08

09

10

Besteding (jaar T-1) Bob
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Baten (jaar T-1) Bob
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz
2004

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) – deel openbaar
lichaam 2020
Doelgroep: Gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
Relevante informatie en websites:
- Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden
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-

Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl

-

Zie 5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen

-

Zie 5.2.2 SZW / Bbz

-

Zie voor meer informatie ook de website www.rijksoverheid.nl

Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare lichamen opgericht op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) die (een
deel van) de uitvoering hebben verricht voor gemeenten. Deze informatie wordt door
het ministerie van SZW gebruikt voor de verdeling van de budgetten.
De gemeenschappelijke regeling vult alleen de eigen uitvoeringsgegevens in exclusief
delen die door de betreffende gemeente(n) of andere gemeenschappelijke regelingen is
uitgevoerd. Als de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht voor een
bepaalde indicator, dient het openbaar lichaam ‘0’ (nul) in te vullen.
G3B Indicatoren

Toelichting

01

De gemeenschappelijke regeling vult de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per subregel
één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100 gemeenten
in te vullen.

02
03
04
05

Hieronder per regel één
gemeente(code)
selecteren en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
Baten vanwege vóór 1
januari 2020 verstrekt
kapitaal (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Bob

06

Baten (jaar T) Bob
(exclusief Rijk)

07

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform
de keuzes gemaakt bij
G3B / 01

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie 5.4 Baten.
De cel in het format van de SiSa-bijlage bevat een
formule die verwijst naar de keuze bij indicator 01. U
hoeft hier dus niets in te vullen.

In de kolommen hiernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente
invullen
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G3B Indicatoren

Toelichting

08

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het baten-lasten
stelsel. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Besteding (jaar
T)uitvoerings- en
onderzoekskosten artikel
56, eerste en tweede lid,
Bbz 2004 (exclusief Bob)

G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2020 (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit van 17 april 2020, houdende tijdelijke regels omtrent bijstandsverlening aan
zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de crisis in verband
met COVID-19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html
- Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van 29 april 2020
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043449/2020-10-02
- Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei
2020 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29395.html
- Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25
september 2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-362.html
- Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5
oktober 2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-52396.html
- Zie voor meer informatie ook de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzichtfinanciele-regelingen/tozo
Deze regeling wordt ingevuld door alle gemeenten ongeacht of de uitvoering voor een
deel wordt verricht door een openbaar lichaam (opgericht op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, hierna ‘gemeenschappelijke regeling’). De gemeente
vult alleen de gemeentelijke uitvoeringsgegevens in exclusief het deel dat eventueel
door gemeenschappelijke regeling is uitgevoerd. Indien de uitvoering volledig door een
gemeenschappelijke regeling is verricht en de gemeente derhalve niet beschikt over
informatie ten behoeve van een bepaalde indicator, vult de gemeente bij de
betreffende indicator ‘0’ (nul) in.
Let op: in de Tozo regelgeving gaat worden opgenomen dat het ministerie van SZW
Tozo vaststelt op basis van de informatie van de gemeenschappelijke regelingen in
G4B (indien een gemeente van een GR gebruik maakt). Het ministerie van SZW gaat
bij het vaststellen uit van de gegevens die op 30 september van het jaar T+1 bij het
ministerie bekend zijn. Latere wijzigingen van de verantwoordingsinformatie worden
door het ministerie van SZW niet meegenomen bij de vaststelling van Tozo. Het is van
belang dat de gemeente de informatie die de gemeenschappelijke regeling aanlevert
tijdig controleert.
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
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G4
01

Indicatoren
Welke regeling betreft het?

Toelichting
Automatisch ingevuuld

02

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

03

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

04

Baten (jaar T) levensonderhoud

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.2 Besteding).
Het gaat om bestedingen van bij beschikking
toegekende uitkeringen levensonderhoud,
waaronder begrepen de daarover
verschuldigde loonbelasting, premies
volksverzekeringen en vergoeding
Zorgverzekeringswet.
Wanneer in 2020 een herziene beschikking
Tozo met een ander (lager) bedrag volgt ten
opzichte van de eerste
toekenningsbeschikking Tozo, wordt het
bedrag van de herziene beschikking als
besteding in SiSa opgenomen.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.2 Besteding). U
verantwoordt onder deze indicator de
bestedingen van alle kapitaalverstrekking op
grond van de Tozo. Dit betreft bij de
gemeente een balansmutatie.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). U verantwoordt
onder deze code de baten Tozolevensonderhoud.
De vorming en de vrijval van de voorziening
dubieuze debiteuren wordt niet in SiSa
opgenomen.

05

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

06

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten).
U verantwoordt onder deze code de baten
kapitaalverstrekking wegens aflossing op
grond van de Tozo. Dit betreft bij de
gemeente een balansmutatie. De vorming en
de vrijval van de voorziening dubieuze
debiteuren wordt niet in SiSa opgenomen.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten).
U verantwoordt onder deze code de baten
kapitaalverstrekking, anders dan aflossing, op
grond van de Tozo waarbij het bijvoorbeeld
gaat om rente en andere baten.
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07

Kopie regeling

Automatisch ingevuld

08

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar t)

Vul hier het aantal genomen besluiten. Het
gaat om het aantal besluiten dat u heeft
genomen op aanvragen om levensonderhoud
op grond van de Tozo, ongeacht de aard van
de beslissing.

09

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar t)

Vul hier het aantal genomen besluiten. Het
gaat om het aantal besluiten dat u heeft
genomen op aanvragen om
kapitaalverstrekking op grond van de Tozo,
ongeacht de aard van de beslissing.

10

Totaal bedrag ingestelde
vorderingen levensonderhoud
(jaar t) Tozo1 (ivm verstrekte
voorschotten voor
publicatiedatum Besluit van 22
april)
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

U verantwoordt hier het totaalbedrag van de
ingestelde vorderingen levensonderhoud die
samenhangen met de verstrekte voorschotten
vóór de datum waarop de Tozo is
gepubliceerd, te weten 22 april 2020.

11

Kies ‘ja’ als uw gemeente de G4-taken
volledig zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’
aan dat u via G4 de verantwoording indient
voor de uitvoering van jaar T. Dit betekent
ook dat er geen verantwoording aan uw
gemeente wordt afgelegd door een
gemeenschappelijke regeling via G4B voor
een deel van de uitvoering door een
gemeenschappelijke regeling waar uw
gemeente formeel deelnemer van is. Als u ‘ja’
kiest, gebruikt het ministerie van SZW alleen
de informatie bij G4 voor de vaststelling van
jaar T.
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt
aan een organisatie anders dan een
gemeenschappelijke regeling (een andere
gemeente, stichting, NV/BV e.d.)
verantwoordt u deze taken alsof uw
gemeente deze taken zelfstandig uitvoert. Als
alle gemeentelijke taken door een dergelijke
organisatie (niet zijnde een
gemeenschappelijke regeling) worden
uitgevoerd, kiest u dus ‘ja’.
Kies ‘nee’ als de G4-taken van uw gemeente
deels of volledig worden uitgevoerd door een
gemeenschappelijke regeling. Als u ‘nee’
kiest verwacht u dus dat een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen via G4B
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12

13

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht) (totaal Tozo 1, 2,
3)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht) (totaal Tozo 1, 2,
3)

informatie aanleveren.
Let op: in de Tozo regelgeving gaat worden
opgenomen dat het ministerie van SZW Tozo
vaststelt op basis van de informatie van de
gemeenschappelijke regelingen in G4B
(indien een gemeente van een GR gebruik
maakt). Het ministerie van SZW gaat bij het
vaststellen uit van de gegevens die op 30
september van het jaar T+1 bij het ministerie
bekend zijn. Latere wijzigingen van de
verantwoordingsinformatie worden door het
ministerie van SZW niet meegenomen bij de
vaststelling van Tozo.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.2 Besteding). U
verantwoordt onder deze indicator de
bestedingen van alle kapitaalverstrekking op
grond van de Tozo. Dit betreft bij de
gemeente een balansmutatie.
Let op! deze indicator dient alleen door de
gemeente Maastricht te worden ingevuld.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). De “groene’
regel betreft het totaal van de baten Tozo 1,
2, en 3. Het gaat om het totaal van aflossing
en overig.
Let op! deze indicator dient alleen door de
gemeente Maastricht te worden ingevuld.

14

Uitvoeringskosten uitvoering
Tozo buitenland (gemeente
Maastricht)

Vul de uitvoeringskosten die in van het
betreffende verantwoordingsjaar conform het
baten-lasten stelsel. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Let op! deze indicator dient alleen door de
gemeente Maastricht te worden ingevuld.

G4B Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) _ deel openbaar lichaam 2020 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenschappelijke regelingen
Relevante wet- en regelgeving:
- Besluit van 17 april 2020, houdende tijdelijke regels omtrent bijstandsverlening aan
zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de crisis in verband
met COVID-19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html
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- Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van 29 april 2020
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043449/2020-10-02
- Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei
2020 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29395.html
- Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25
september 2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-362.html
- Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5
oktober 2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-52396.html
- Zie voor meer informatie ook de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzichtfinanciele-regelingen/tozo
Deze regeling wordt alleen ingevuld door openbare lichamen opgericht op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna ‘gemeenschappelijke regeling’) die (een
deel van) de uitvoering hebben verricht voor gemeenten.
De gemeenschappelijke regeling vult alleen de eigen uitvoeringsgegevens in exclusief
delen die door de betreffende gemeente(n) of andere gemeenschappelijke regelingen is
uitgevoerd. Als de gemeenschappelijke regeling geen taken heeft verricht voor een
bepaalde indicator, dient het openbaar lichaam ‘0’ (nul) in te vullen.
Let op: in de Tozo regelgeving gaat worden opgenomen dat het ministerie van SZW
Tozo vaststelt op basis van de informatie van de gemeenschappelijke regelingen in
G4B (indien een gemeente van een GR gebruik maakt). Het ministerie van SZW gaat
bij het vaststellen uit van de gegevens die op 30 september van het jaar T+1 bij het
ministerie bekend zijn. Latere wijzigingen van de verantwoordingsinformatie worden
door het ministerie van SZW niet meegenomen bij de vaststelling van Tozo. Het is van
belang dat de gemeente de informatie die de gemeenschappelijke regeling aanlevert
tijdig controleert.
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
G4B
01

02

03

Indicatoren
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Toelichting
De gemeenschappelijke regeling vult de
uitvoeringsgegevens per gemeente in (per
subregel één gemeente). Het is mogelijk de
uitvoeringsgegevens voor maximaal 100
gemeenten in te vullen.
Geef aan welke Tozo het hier betreft. De
gemeenschappelijke regeling vult per
gemeente 3 regels in (voor Tozo 1, Tozo 2 en
Tozo 3). Na de eerste drie regels voor de
Tozo van de eerste gemeente volgen drie
regels per gemeente voor de volgende
gemeenten.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.2 Besteding).
Het gaat om bestedingen van bij beschikking
toegekende uitkeringen levensonderhoud,
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waaronder begrepen de daarover
verschuldigde loonbelasting, premies
volksverzekeringen en vergoeding
Zorgverzekeringswet.
Wanneer in 2020 een herziene beschikking
Tozo met een ander (lager) bedrag volgt ten
opzichte van de eerste
toekenningsbeschikking Tozo, wordt het
bedrag van de herziene beschikking als
besteding in SiSa opgenomen.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.2 Besteding). U
verantwoordt onder deze indicator de
bestedingen van alle kapitaalverstrekking op
grond van de Tozo. Dit betreft bij de
gemeente een balansmutatie.
Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten). U verantwoordt
onder deze code de baten Tozolevensonderhoud. De vorming en de vrijval
van de voorziening dubieuze debiteuren wordt
niet in SiSa opgenomen.

04

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

05

Baten (jaar T) levensonderhoud

06

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

07

Kopie gemeentecode

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten).
U verantwoordt onder deze code de baten
kapitaalverstrekking wegens aflossing op
grond van de Tozo. Dit betreft bij de
gemeente een balansmutatie. De vorming en
de vrijval van de voorziening dubieuze
debiteuren wordt niet in SiSa opgenomen.
Automatisch ingevuld

08

Kopie regeling

Automatisch ingevuld

09

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

10

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar t)

Vul de baten in van het betreffende
verantwoordingsjaar conform het batenlasten stelsel (zie 5.4 Baten).
U verantwoordt onder deze code de baten
kapitaalverstrekking, anders dan aflossing, op
grond van de Tozo waarbij het bijvoorbeeld
gaat om rente en andere baten.
Vul hier het aantal genomen besluiten in.
Het gaat om het aantal besluiten dat u heeft
genomen op aanvragen om levensonderhoud
op grond van de Tozo, ongeacht de aard van
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de beslissing.
11

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar t)

Vul hier het aantal genomen besluiten in. Het
gaat om het aantal besluiten dat u heeft
genomen op aanvragen om
kapitaalverstrekking op grond van de Tozo,
ongeacht de aard van de beslissing.

12

Totaal bedrag ingestelde
vorderingen levensonderhoud
(jaar t) Tozo1 (ivm verstrekte
voorschotten voor
publicatiedatum Besluit van 22
april)

U verantwoordt hier het totaalbedrag van de
ingestelde vorderingen levensonderhoud die
samenhangen met de verstrekte voorschotten
vóór de datum waarop de Tozo is
gepubliceerd, te weten 22 april 2020.

4.1.7. Specifieke uitkeringen VWS (H)
H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
- Regeling heroïnebehandeling
Interessante links: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-232-p31SC77877.html.
Relevante informatie en websites:
Het gaat om de specifieke uitkering heroïnebehandeling, welke is gebaseerd op
artikel 10 van de Regeling:
Artikel 10
Het college van burgemeester en wethouders neemt de volgende
verantwoordingsinformatie op in de bijlage van de jaarrekening over het jaar waarvoor
de uitkering wordt verstrekt:
a.
de werkelijke kosten van het exploiteren van de behandeleenheid;
b.
het aantal gerealiseerde behandelplaatsen in de behandeleenheid.
Voor jaar T-1:
a.
het aantal gerealiseerde behandelplaatsen in de behandeleenheid.
H1 Indicatoren

Toelichting

01 Feitelijke bezetting
behandelplaatsen (jaar T)
02 Feitelijke bezetting
behandelplaatsen (jaar T)
03 Besteding (jaar T)

Afspraak
Realisatie
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende
curatieve SOA bestrijding
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving:
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- Subsidieregeling publieke gezondheid: Hoofdstuk II § 6. Seksuele gezondheid
Relevante informatie en websites:
H3 Indicatoren

Toelichting

01 Aantal consulten (jaar T)
seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied
02 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in
het verzorgingsgebied

Vul het aantal consulten (jaar T)
seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied in.
Vul het aantal gevonden SOA's (jaar T) in het
verzorgingsgebied in.

03 Aantal SOA- onderzoeken (jaar T)
in het verzorgingsgebied
04 Besteding (jaar T)

Vul het aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in
het verzorgingsgebied in.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de hoogte van de egalisatie (eind jaar T)
in.

05 Stand Egalisatiereserve 31
december (jaar T)

Middelen die na de uitvoering van de
activiteiten resteren worden gereserveerd. De
hoogte van deze egalisatiereserve bedraagt
maximaal 10% van het verleende
instellingssubsidiebedrag.
Nieuw
t.o.v.
2018

H4 Specifieke uitkering sport

Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041177/2019-09-18
Relevante informatie en websites:
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport
H4 Indicatoren

Toelichting

01 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Vul hier het beschikte bedrag voor (jaar T) in.

02 Projectnaam / nummer

Vul hier projectnaam / nummer in

03 Totale aanvraag per project (jaar
T) ten laste van Rijksmiddelen
(automatisch berekend)
04 Verrekening (jaar T) Onroerende
zaken (sportaccommodaties) per
project ten laste van
Rijksmiddelen
05 Verrekening (jaar T) Roerende
zaken sportbeoefening en
sportstimulering per project ten
laste van Rijksmiddelen
06 Verrekening (jaar T) overige
kosten per project ten laste van
Rijksmiddelen
07 Kopie Projectnaam / nummer

Automatisch berekend
Vul hier de verrekening in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen.
Vul hier de verrekening in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen.
Vul hier de verrekening in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen.
Automatisch ingevuld
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H4 Indicatoren

Toelichting

08 Totale besteding (Jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)
09 Percentage besteed (Jaar T) per
project ten opzichte van aanvraag
ten laste van Rijksmiddelen
(automatische berekening)
10 Toelichting

Automatisch ingevuld

11 Overig (Jaar T) ten opzichte van
beginsaldo - automatisch ingevuld

Automatisch ingevuld

Hier is het mogelijk een toelichting per project
in te vullen
Automatisch ingevuld

H5 Subsidieregeling PrEP

Nieuw
t.o.v.
2018

Doelgroep: GGD’s
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042434/2019-08-01
Relevante informatie en websites:
H5 Indicatoren

Toelichting

01 Aantal intakeconsulten

Vul hier het aantal in.

02 Aantal vervolgconsulten

Vul hier het aantal in.

03 Aantal geïnde eigen bijdragen van Vul hier het aantal in.
de gebruiker van € 7,50 per dertig
pillen

H7 Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
Doelgroep: (centrum)gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531/2020-05-16
Relevante informatie en websites:
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-aanpak-huiselijk-geweld-enkindermishandeling
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
In dit document geven we een toelichting op de voor deze specifieke uitkering
geldende indicatoren.
In H7 worden de indicatoren vermeld en toegelicht die van toepassing zijn indien u als
a. (centrum)gemeente een beschikking heeft ontvangen en in eigen beheer de
projectwerkzaamheden uitvoert;
b. centrumgemeente als ‘hoofdaannemer’ optreedt in een samenwerkingsverband met
andere gemeenten en/of regio’s.
Ad a
U rapporteert in uw SiSa-verantwoording in dat geval uiterlijk op 15 juli Jaar T+1 over
uw activiteiten in Jaar T (jaar start project) aan de minister.
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U rapporteert ook in Jaar T+2 als de projectactiviteiten (door)lopen in jaar T+1.
Ad b
U rapporteert in uw SiSa-verantwoording in dat geval over uw eigen activiteiten over
Jaar T in Jaar T + 1 én over de activiteiten van uw ‘onderaannemende’ collegagemeenten en/of regio’s over Jaar T in Jaar T+2.In het geval dat de projectactiviteiten
(door)lopen in jaar T+1rapporteert u over uw eigen activiteiten ook in Jaar T+2 én
over de activiteiten van uw ‘onderaannemende’ collega-gemeenten (ook) in Jaar T+3.
In H7B worden de indicatoren vermeld en toegelicht die van toepassing zijn indien u
als gemeente als ‘onderaannemer’ optreedt in een samenwerkingsverband met andere
gemeente en/of regio’s.
In dat geval is sprake van een SiSa-verantwoording tussen medeoverheden.
U rapporteert uw ‘SiSa-verantwoording tussen medeoverheden’ over uw activiteiten
over Jaar T in Jaar T+1 aan uw collega centrumgemeente die als ‘hoofdaannemer’
optreedt in het samenwerkingsverband.
U doet dit ook in Jaar T+2 indien door u eveneens activiteiten zijn uitgevoerd in Jaar
T+1.
H7

Indicatoren

Toelichting

01

Projectnaam / nummer

De naam die aan het project gegeven is en
het nummer dat aan het project is toegekend.
Deze staan vermeld in de door u ontvangen
beschikking.

02

Besteding (Jaar T) –

03

04

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Zelfstandige uitvoering
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Cumulatieve besteding ten laste
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen
van rijksmiddelen tot en met (jaar van de Invulwijzer SiSa
T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa
Inclusief uitvoering door
2021 (H7B).
derde vanaf SiSa 2021
Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
Project is volgens plan / aanvraag Vul in Ja of Nee
uitgevoerd (Ja/Nee)
Bij Nee:
Is er overeenstemming met het ministerie of
er een afwijking op het oorspronkelijke
projectplan mag plaatsvinden?
Vul in Ja of Nee
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H7

Indicatoren

Toelichting

05

Toelichting

06

Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Projectwerkzaamheden afgerond?
(Ja/Nee)

Als bij 04 twee keer Nee is ingevuld, vermeldt
u hier de reden en de aard van de afwijking.
Als bij 04 eerst Nee en vervolgens Ja is
ingevuld, vermeldt u hier het kenmerk van de
brief waaruit dit blijkt.
Vul in Ja/Nee

07

Zijn de projectwerkzaamheden afgerond?
Ja/Nee.
Indien Ja, zijn dan ook alle bestedingen,
inclusief die van eventuele samenwerkende
medeoverheden, verantwoord?

H7B Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling (SiSa tussen medeoverheden)
Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043531/2020-05-16
Relevante informatie en websites:
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-aanpak-huiselijk-geweld-enkindermishandeling
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
In dit document geven we een toelichting op de voor deze specifieke uitkering
geldende indicatoren.
In H7 worden de indicatoren vermeld en toegelicht die van toepassing zijn indien u als
a. (centrum)gemeente een beschikking heeft ontvangen en in eigen beheer de
projectwerkzaamheden uitvoert;
b. centrumgemeente als ‘hoofdaannemer’ optreedt in een samenwerkingsverband met
andere gemeenten en/of regio’s.
Ad a
U rapporteert in uw SiSa-verantwoording in dat geval uiterlijk op 15 juli Jaar T+1 over
uw activiteiten in Jaar T (jaar start project) aan de minister.
U rapporteert ook in Jaar T+2 als de projectactiviteiten (door)lopen in jaar T+1.
Ad b
U rapporteert in uw SiSa-verantwoording in dat geval over uw eigen activiteiten over
Jaar T in Jaar T + 1 én over de activiteiten van uw ‘onderaannemende’ collegagemeenten en/of regio’s over Jaar T in Jaar T+2.In het geval dat de projectactiviteiten
(door)lopen in jaar T+1rapporteert u over uw eigen activiteiten ook in Jaar T+2 én
over de activiteiten van uw ‘onderaannemende’ collega-gemeenten (ook) in Jaar T+3.
In H7B worden de indicatoren vermeld en toegelicht die van toepassing zijn indien u
als gemeente als ‘onderaannemer’ optreedt in een samenwerkingsverband met andere
gemeente en/of regio’s.
In dat geval is sprake van een SiSa-verantwoording tussen medeoverheden.
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U rapporteert uw ‘SiSa-verantwoording tussen medeoverheden’ over uw activiteiten
over Jaar T in Jaar T+1 aan uw collega centrumgemeente die als ‘hoofdaannemer’
optreedt in het samenwerkingsverband.
U doet dit ook in Jaar T+2 indien door u eveneens activiteiten zijn uitgevoerd in Jaar
T+1.
H7B Indicatoren

Toelichting

01

Projectnaam / nummer

De naam die aan het project gegeven is en
het nummer dat aan het project is
toegekend. Deze staan vermeld in de door u
ontvangen beschikking.

02

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Gemeenten die per 1 januari 2020 zijn
samengevoegd tot een nieuwe gemeente,
selecteren hier de gemeentenamen van de
voormalige gemeente. Gemeenten die ten
opzichte van 2019 niet zijn gewijzigd, kiezen
hun ‘eigen’ gemeentecode.

03

Besteding (Jaar T) –

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 Besteding.

04

Cumulatieve besteding ten laste
van rijksmiddelen tot en met
(jaar T)

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen
van de Invulwijzer SiSa

Deze indicator is bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie.
05

Project is volgens plan uitgevoerd Vul in Ja/Nee
(Ja/Nee)
Bij Nee:
Is er overeenstemming met de
‘hoofdaannemende’ (centrum)gemeente of er
een afwijking op het oorspronkelijke
projectplan mag plaatsvinden?
Vul in Ja of Nee

06

Toelichting

Als bij 05 twee keer Nee is ingevuld,
vermeldt u hier de reden en de aard van de
afwijking. Als bij 05 eerst Nee en vervolgens
Ja is ingevuld, vermeldt u hier het kenmerk
van de brief waaruit dit blijkt.
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H7B Indicatoren

Toelichting

07

Zijn de projectwerkzaamheden
afgerond? Ja/Nee.

Projectwerkzaamheden
afgerond? (Ja/Nee)

Indien Ja, zijn dan ook alle
bestedingen verantwoord?
H8 Regeling Sportakkoord 2020–2022 (nieuw)
Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043381/2020-10-22
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.

Nieuw
t.o.v.
2018

H8 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding aanstellen
sportformateur (Jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)

Gerealiseerd
02 Besteding uitvoering sportakkoord
(Jaar T)
Gerealiseerd
03 Cumulatieve besteding aanstellen
sportformateur ( t/m Jaar T)
Gerealiseerd
04 Cumulatieve besteding uitvoering
sportakkoord (t/m Jaar T)
Gerealiseerd
05 Eindverantwoording Ja/ Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

H9 Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp
2020 (nieuw)
Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043782/2020-07-04
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
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H9 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (Jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Zelfstandige uitvoering
02 Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T)
Inclusief uitvoering door derde.
03 Uitvoering is volgens aanvraag
uitgevoerd (Ja/Nee)
04 Toelichting (Als bij indicator 03
nee is ingevuld toelichting
verplicht)
05 Is deelgenomen aan de stuurgroep
expertisecentra jeugd (Ja/Nee)
06 Is deelgenomen aan de het lerend
netwerk (Ja/Nee)
05 Eindverantwoording Ja/ Nee

Inclusief uitvoering voor derde vanaf SiSa
2021
Vul in (Ja/Nee)
Toelichting. Verplicht als bij 03 Nee is
ingevuld.
Vul in (Ja/Nee)
Vul in (Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

H9B Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra
jeugdhulp 2020 (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043782/2020-0704
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
H9B Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (Jaar T)

02

Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

03

Uitvoering is volgens aanvraag
uitgevoerd (Ja/Nee)
Toelichting (Als bij indicator 03
nee is ingevuld toelichting
verplicht)

04

Vul in (Ja/Nee)
Toelichting. Verplicht als bij 03 Nee is
ingevuld.
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H9B Indicatoren
05
06
05

Toelichting

Is deelgenomen aan de
Vul in (Ja/Nee)
stuurgroep expertisecentra jeugd
(Ja/Nee)
Is deelgenomen aan de het lerend Vul in (Ja/Nee)
netwerk (Ja/Nee)
Eindverantwoording Ja/ Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

H10 Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten
jeugdhulp 2020 (nieuw)
Doelgroep: gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044113/2020-09-26
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
H10 Indicatoren

Toelichting

01

Vul in Ja/Nee

02
03
04
05

06

07

Aantrekken projectleider en
ondersteunend personeel (volgens
lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Opstellen bovenregionaal plan
(volgens lid 2 sub b) uitgevoerd?
(Ja/Nee)
Opstellen strategisch
vastgoedplan (volgens lid 2 sub c)
uitgevoerd? (Ja/Nee)
Toelichting (indien bij indicatoren
01, 02 en 03 Nee is ingevuld)
Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit aantrekken projectleider
en ondersteunend personeel
(volgens lid 2 sub a en de
restricties benoemd in lid 3)
Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) realisatie activiteit aantrekken
projectleider en ondersteunend
personeel (volgens lid 2 sub a en
de restricties benoemd in lid 3)
Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit opstellen bovenregionaal
plan (volgens lid 2 sub b en de
restricties benoemd in lid 3)

Nieuw
t.o.v.
2019

Vul in Ja/Nee
Vul in Ja/Nee
Geef hier een toelichting indien bij 01, 02 of
03 Nee is ingevuld.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
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H10 Indicatoren

Toelichting

08

Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) realisatie activiteit opstellen
bovenregionaal plan(volgens lid 2
sub b en de restricties benoemd
in lid 3)
Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit opstellen strategisch
vastgoedplan (volgens lid 2 sub c
en de restricties benoemd in lid 4)
Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) realisatie activiteit opstellen
strategisch vastgoedplan (volgens
lid 2 sub c en de restricties
benoemd in lid 4)
Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

13

Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

14

Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) realisatie activiteit verbouwen
(lid 2 sub e).

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

15

Besteding (Jaar T) realisatie
activiteit vervangende nieuwbouw
(lid 2 sub f)
Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T) realisatie activiteit
vervangende nieuwbouw (lid 2
sub f)
Eindverantwoording Ja/ Nee

09

10

11

12

16

1

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Cumulatieve besteding (t/m Jaar Vul de bestedingen in van het betreffende
T) realisatie activiteit afstoten (lid verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
2 sub d)
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar maar dan cumulatief t/m
Jaar T. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

4.1.7. Specifieke uitkeringen LNV (L)
L1 Jong Leren Eten-uitkeringen
Doelgroep: voornamelijk GGD’s
Relevante wet- en regelgeving:
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Relevante informatie en websites:
L1 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)

L2 Regio deal Rotterdam Zuid
Doelgroep: Rotterdam
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
L2 Indicatoren

Toelichting

01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage

Vooraf ingevuld

02 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Automatisch ingevuld
Rijksbijdrage
03 Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
04 Eindverantwoording Ja/Nee

05 Betreft pijler
06 Totale verplichting (t/m Jaar T)
07 De besteding in (2019) ten laste
van Rijksmiddelen (prestatie) per
pijler. Deze indicator komt overeen
met indicator 04 in de SiSa-bijlage
van 2019.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.
Vooraf ingevuld. Vul vanaf indicator 03 de
verantwoording in bij de juiste pijler.
De totale verplichting (t/m jaar T) aan derde
ten laste van Rijksmiddelen per pijler.
De besteding in (2019) ten laste van
Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.
Zie paragraaf 5.2 (Besteding)

08 De besteding in (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen (prestatie) per
pijler.
09 Betreft pijler

De besteding in (Jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.
Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Betreft pijler

10 Cumulatieve besteding per pijler
t/m (jaar T)

Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) per pijler in ten laste van
Rijksmiddelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
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L2 Indicatoren

Toelichting

11 Cofinanciering (jaar T)

Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in (jaar T) per pijler in ten laste
van Rijksmiddelen.

12 Cumulatieve cofinanciering t/m
(jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.
Bij deze indicator vult u de totale
cofinanciering in tot en met (jaar T) per pijler
in ten laste van Rijksmiddelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de Rijksmiddelen.

L4 Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Gewijzigd
t.o.v.
2018

Doelgroep: provincie Zuid-Holland
Relevante wet- en regelgeving:
- Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de
gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam m.b.t. Deelproject 750 hectare
natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
- Voor het onderdeel landaanwinning, zie hier.9
Relevante informatie en websites:

Sinds SiSa 2019 is de codering aangepast naar L4, voorheen viel deze regeling onder
de codering F4. Sinds 2019 onder ministeriële verantwoordelijkheid van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
L4 Indicatoren

Toelichting

01 Besteding (jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

02 Eindverantwoording Ja/Nee

L4B Deelproject 750 - Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Doelgroep: stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam
Zie 5.9 SiSa tussen medeoverheden. Let op: De bestedingsvoorwaarden kunnen per
provincie verschillen. In onderstaande tabel ziet u waar u de bestedingsvoorwaarden
kunt vinden die voor u van toepassing zijn:
Relevante informatie en websites:
Provincie
Zuid-Holland
9

Bestedingsvoorwaarden
Zie verleningsbrief of subsidiebeschikking.

https://www.maasvlakte2.com/kennisbank/2005-09%20Uitwerkingsovereenkomst%20Landaanwinning.pdf
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De andere provincies maken geen gebruik van deze regeling.
Sinds SiSa 2019 is de codering aangepast naar L4B, voorheen viel deze regeling onder
de codering F4B. Sinds 2019 onder ministeriële verantwoordelijkheid van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
L4B Indicatoren
01

02

03

Toelichting

Besteding (jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
provinciale middelen
verantwoordingsjaar ten laste van provinciale
middelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding),
paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...)) en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te
vinden via bovenstaande tabel.
Cumulatieve besteding ten laste Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
van provinciale middelen tot en besteding ten laste van provinciale middelen
met (jaar T)
(jaar T) (F4B/01) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
Deze indicator is bedoeld voor
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
de tussentijdse afstemming van ingevulde beschikkingsnummer).
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project
is afgerond en u voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt verantwoorden.

L5 Regiodeals 3e tranche (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Contact gemeenten en provincies
Relevante wet- en regelgeving: zie ontvangen beschikkingen
Relevante informatie en websites: Regeling WJZ/20041948, Stcr. 14351
L5 Indicatoren

Toelichting

01 Betreft pijler

Vul hier de betreffende pijler in.

02 Besteding per pijler (Jaar T)
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa
tussen medeoverheden)

Bij deze regeling kan met pijler ook bedoeld
worden: spoor, actielijn of wijk.
De besteding in (jaar T) (geleverde prestatie)
per pijler.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen
medeoverheden).
Zie 5.2 Besteding
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L5 Indicatoren

Toelichting

03 Cofinanciering per pijler (jaar T)

De cofinanciering in (jaar T) (prestatie) per
pijler.

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa
tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen
medeoverheden)

04 Totale besteding per pijler (t/m
Jaar T)

De totale besteding t/m (jaar T) (prestatie)
per pijler.

Als er sprake is van sisa tussen
medeoverheden. Vanaf SiSa 2021
indicator L5/02 + L5B/04 optellen.
05 Totale cofinanciering per pijler (t/m
jaar T)

Inclusief SiSa tussen medeoverheden.

Als er sprake is van sisa tussen
medeoverheden. Vanaf SiSa 2021
indicator L5/02 + L5B/04 optellen.
06 Toelichting
07 Volledige zelfstandige uitvoering
Ja/ Nee
08 Totale uitvoeringskosten (t/m Jaar
T)
Inclusief uitvoering door derden

Zie 5.2 Besteding
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) per pijler in ten laste van
Rijksmiddelen.
Inclusief SiSa tussen medeoverheden.
Vul hier een eventuele toelichting in.
Vul in Ja/Nee. Bij Nee, is er sprake van SiSa
tussen medeoverheden.
Bij deze indicator vult u de totale
uitvoeringskosten in tot en met (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen. Het betreft hier de
VAT-kosten: voorbereiding, administratie en
toezicht.
Inclusief SiSa tussen medeoverheden.

09 Totale compensabele BTW (t/m
Jaar T)
10 Eindverantwoording Ja/ Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.
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Casus: Wat betekenen de VAT-kosten in de praktijk in relatie tot deze
regeling?
VAT-kosten: het betreft de kosten voor voorbereiding, administratie en
toezicht. In de praktijk betekent dat het gaat om de bijkomende kosten
voor de uitvoering van de programma’s en projecten in de Regio Deal. Het
kan daarbij gaan om het aanstellen van een externe medewerker die het
project- of procesmanagement van de uitvoering van de Regio Deal oppakt,
maar ook om de kosten voor de voorbereiding van projecten, de kosten die
kassier maakt, zoals het accountantstarief, het bijhouden van de financiële
administratie en het houden van toezicht op de rechtmatige besteding van
de gelden.

L5B Regiodeals 3e tranche (nieuw)
Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
Relevante wet- en regelgeving: zie beschikkingen kassiers L5
Relevante informatie en websites: Regeling WJZ/20041948, Stcr. 14351
L5B Indicatoren

Toelichting

01

Gemeentecode selecteren

02

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Kenmerk/ beschikkingsnummer

03

Betreft pijler

04

Besteding per pijler (Jaar T)

05

Cofinanciering per pijler (jaar T)

06

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator L5B/
01

Nieuw
t.o.v.
2019

Vul hier het kenmerk/ nummer van de
ontvangen middelen in. Deze kunt u vinden
in de subsidie / beschikkingsbrief.
Vul hier de betreffende pijler in. Eén pijler
per regel.
Bij deze regeling kan met pijler ook bedoeld
worden: spoor, actielijn of wijk.
De besteding in (jaar T) (prestatie) per
pijler.
Zie 5.2 Besteding
De cofinanciering in (jaar T) (prestatie) per
pijler.

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
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L5B Indicatoren

Toelichting

07

Totale cumulatieve besteding per
pijler (t/m Jaar T)

De totale besteding t/m (jaar T) (prestatie)
per pijler.

08

Totale cumulatieve cofinanciering
per pijler (t/m jaar T)

Zie 5.2 Besteding
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) per pijler in.

09

Toelichting

Vul hier een eventuele toelichting in.

10

Totale cumulatieve
uitvoeringskosten (t/m Jaar T)

Bij deze indicator vult u de totale
uitvoeringskosten in tot en met (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen. Het betreft hier de
VAT-kosten: voorbereiding, administratie en
toezicht.

11

Totale compensabele BTW (t/m
Jaar T)
Eindverantwoording Ja/ Nee

Inclusief SiSa tussen medeoverheden.

12

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.

Casus: Wat betekenen de VAT-kosten in de praktijk in relatie tot deze
regeling?
VAT-kosten: het betreft de kosten voor voorbereiding, administratie en
toezicht. In de praktijk betekent dat het gaat om de bijkomende kosten
voor de uitvoering van de programma’s en projecten in de Regio Deal. Het
kan daarbij gaan om het aanstellen van een externe medewerker die het
project- of procesmanagement van de uitvoering van de Regio Deal oppakt,
maar ook om de kosten voor de voorbereiding van projecten, de kosten die
kassier maakt, zoals het accountantstarief, het bijhouden van de financiële
administratie en het houden van toezicht op de rechtmatige besteding van
de gelden.

L6 Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep: Gemeenten
Relevante wet- en regelgeving: artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en
Algemene wet bestuursrecht
Relevante informatie en websites: www.rvo.nl
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
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L6

Indicatoren

Toelichting

01

Besteding (jaar T-1 +T-2)

Vul hier de totale besteding in van de
verantwoordingsjaren T-1+T-2.

02

03

Besteding jaar T

Cumulatieve besteding (t/m Jaar
T)

Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Vul de besteding in van het betreffende
verantwoordingsjaar.
Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar
T) (L9/02) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

04

Eindverantwoording ja/nee

05

Toelichting

L7 Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland (nieuw)
Doelgroep: provincie die de taak van kassier op grond van een IBP-VP gebiedsplan
vervult
Relevante wet- en regelgeving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044021/2020-08-26
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.

Nieuw
t.o.v.
2019

L7
01

Indicatoren
Gebiedsnaam / nummer

Toelichting
Vul hier gebiedsnaam of nummer in.

02

Totale besteding (jaar T)

03

Totale Cumulatieve besteding
(t/m jaar T)

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)
(L7B/03) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde naam/nummer).
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
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04

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Kies ‘ja’ als uw gemeente de L7-taken volledig
zelfstandig uitvoert. U geeft met ‘ja’ aan dat u
via L7 de verantwoording indient voor de
uitvoering van jaar T. Dit betekent ook dat er
geen verantwoording aan uw gemeente wordt
afgelegd door een andere medeoverheid via
G7B .
Let op: Als uw gemeente taken uitbesteedt
aan een organisatie anders dan een
gemeenschappelijke regeling (een andere
gemeente, stichting, NV/BV e.d.)
verantwoordt u deze taken alsof uw gemeente
deze taken zelfstandig uitvoert. Als alle
gemeentelijke taken door een dergelijke
organisatie (niet zijnde een provincie,
gemeente, gemeenschappelijke regeling of
waterschap) worden uitgevoerd, kiest u dus
‘ja’.

05

06

Eindverantwoording Ja/Nee

Toelichting

Kies ‘nee’ als de L7-taken van uw gemeente
deels of volledig worden uitgevoerd door een
provincie, gemeente, gemeenschappelijke
regeling. Als u ‘nee’ kiest verwacht u dus dat
een of meerdere provincie, gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen of
waterschappen via G7B informatie aan uw
gemeente aanleveren.
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor het komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

L7B Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland (nieuw)
Doelgroep: SiSa tussen medeoverheden
t.o.v.
2019
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044021/2020-0826
Nieuw

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
L7B Indicatoren

Toelichting
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01

Gebiedsnaam / nummer

Vul hier projectnaam of nummer in.

02

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Totale besteding (jaar T)

Gemeentecode selecteren

03

04

Totale Cumulatieve besteding
(t/m jaar T)

05

Eindverantwoording Ja/Nee

06

Toelichting

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
provinciale middelen. Zie paragraaf 5.2
(Besteding), paragraaf 5.3 (Besteding ten
laste van ... (rijk/provincie/...)) en de
bestedingsvoorwaarden van uw provincie te
vinden via bovenstaande tabel.
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van provinciale middelen
(jaar T) (L7B/03) maar dan cumulatief voor
alle voorgaande jaren vanaf het startjaar van
de beschikking (behorende bij het bij indicator
01 ingevulde naam/nummer).
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor het komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

L8 Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij
natuurgebieden (nieuw)

Nieuw
t.o.v.
2019

Doelgroep:
Relevante wet- en regelgeving:
Relevante informatie en websites:
Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
L8
01

Indicatoren
Beschikkingsnummer / naam

Toelichting
Vul hier beschikkingsnummer / naam in.

02

Naam / nummer overeenkomstig Vul hier naam / nummer overeenkomstig
koopovereenkomst
koopovereenkomst in.
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03

Betreft dit een financiering uit
deel A of deel B?
Als A indicator 04 verplicht, als B
indicator 05 verplicht.

Vul per koopovereenkomst A of B in?

05

Indien deel B: is sprake geweest
van de verwerving van
vermogensbestanddelen die voor
de provincie restwaarde zouden
opleveren; zo ja, welk bedrag
betreft het ?

06

Besteding (Jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per overeenkomst

Vul hier per koopovereenkomst het bedrag in.
Bij deel B- aankopen wordt ten tijde van het
sluiten van de koopovereenkomst via een
taxatie geraamd welke restwaarde de
aangekochte vermogensbestanddelen voor de
provincie zullen hebben. Dat is het bedrag dat
hier moet worden ingevuld.
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).

07

Kopie naam / nummer
overeenkomstig
koopovereenkomst
Totale cumulatieve besteding
(t/m Jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per overeenkomst

04

08

09

Een door een provincie aangevraagde
uitkering bestaat uit een deel A en een deel B.
Om te beginnen worden aankopen
gefinancierd met deel A, totdat dit budget is
uitgeput. Een aankoop die voor ten minste 50
% uit deel A van de uitkering kan worden
gefinancierd, geldt als deel A-aankoop.
Verdere aankopen worden gefinancierd met
deel B.
Indien deel A: is sprake geweest Vul hier per koopovereenkomst het bedrag in.
Bij deel A-aankopen vindt achteraf, in het
van de verwerving van
vermogensbestanddelen die voor kader van de verantwoording, verrekening
plaats voor de vermogensvorming als gevolg
de provincie hebben geleid tot
van de aankoop. Indien sprake is van
vermogensvorming w.o.
opbrengsten; zo ja, welk bedrag vermogensvorming bij de provincie door de
aankoop, in de vorm van opbrengsten en/of
betreft het?
restwaarde, draagt de provincie aan de
Minister van LNV een bedrag af ter hoogte van
de vermogensvorming (opbrengsten en/of
getaxeerde restwaarde). Dat is het bedrag dat
hier moet worden ingevuld.

Is de aankoopsom gebaseerd op
een taxatie door een
onafhankelijke taxateur cf
marktwaarde en komt de
overeengekomen koopsom met

Automatisch ingevuld

Zie 5.8 Cumulatieve bestedingen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
Vul in Ja of Nee.
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die taxatie overeen? (Ja/Nee)
10

Toelichting

11

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen. Verplicht als bij 09
Nee is ingevuld.
Totale cumulatieve besteding
(t/m Jaar T) – automatisch
ingevuld en betreft optelling
indicatoren L8/08

12

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen.
Verplicht als bij 09 Nee is ingevuld.

Automatisch ingevuld. Zie 5.8 Cumulatieve
bestedingen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee

L9 Incidentele specifieke uitkering voor
coordinatiecoördinatiepromotie van Waddenzee Werelderfgoed
(nieuw)
Doelgroep: Gemeente Ameland
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:

Nieuw
t.o.v.
2019

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
L9
01

Indicatoren
Besteding (Jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen.

02

Totaal bedrag aan cofinanciering
(Jaar T)

03

04

Zijn inspanning van de
coördinator volgens afspraak
uitgevoerd (Ja/Nee) - Zo Nee
geeft bij indicator 05 een
toelichting.
Eindverantwoording Ja/Nee

05

Toelichting op afwijking.

Toelichting
Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2
(Besteding).
Totale bijdrage aan cofinanciering over Jaar T.
Minimaal 60% cofinanciering (30% provincie/
30 gemeente).
Vul hier in Ja of Nee. Bij Nee is indicator 05
verplicht. Afwijkingen van afspraak mogen
alleen worden genoteerd, als hier overleg met
het ministerie van LNV heeft plaatsgevonden.
Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
Geef hier een toelichting. Verplicht als bij
indicator 03 Nee is ingevuld.

Verplicht als bij indicator 03 Nee
is ingevuld.
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L10 Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden (nieuw)
Doelgroep: provincie die uitvoering geeft aan het gebiedsplan Impuls Veenweiden
Nieuw
t.o.v.

2019
Relevante wet- en regelgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-202053798.html
Relevante informatie en websites:

Met ingang van SiSa 2020 is dit een nieuwe specifieke uitkering.
L10 Indicatoren
01
Gebiedsnaam / nummer

Toelichting
Vul hier gebiedsnaam of nummer in.

02

Totale besteding (jaar T) ten last
van Rijksmiddelen

03

Totale Cumulatieve besteding
(t/m jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Vul de bestedingen in van het betreffende
verantwoordingsjaar ten laste van
Rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2
(Besteding)
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)
(L10/02) maar dan cumulatief voor alle
voorgaande jaren vanaf het startjaar van de
beschikking (behorende bij het bij indicator 01
ingevulde naam/nummer).

04

05

Eindverantwoording Ja/Nee

Toelichting

Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor het komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 141 van 170

L12 Eenmalige bijdrage subsidiëren onderzoeksproject strorijke
stalmest waarvoor experimenteerruimte is gerealiseerd
Doelgroep: Gemeente Rotterdam
Relevante wet- en regelgeving: Zie toekenningsbeschikking
Relevante informatie en websites:
L12 Indicatoren

Nieuw
t.o.v.
2019

Toelichting

01

Besteding (Jaar T) ten laste van Vul de bestedingen in van het betreffende
rijksmiddelen
verantwoordingsjaar ten laste van
rijksmiddelen. Zie paragraaf 5.2 (Besteding)
en paragraaf 5.3 (Besteding ten laste van ...
(rijk/provincie/...))

02

Cumulatieve besteding ten laste Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen
van rijksmiddelen tot en met
(jaar T)

03

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Eindverantwoording Ja/Nee
Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project
is afgerond en u voor het komende jaren geen
bestedingen meer wilt verantwoorden.

L13 Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland Ijsselmeer
Doelgroep: Gemeente
Relevante wet- en regelgeving: zie toekenningbeschikking.
Relevante informatie en websites:
L13 Indicatoren
01

Nieuw
t.o.v.
2019

Toelichting

Het aantal vouchers dat in (Jaar Vul hier het aantal verstrekte vouchers in, dat in
T) is verleend en vastgesteld
(Jaar) verleend en vastgesteld zijn.
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4.2 Specifieke uitkeringen - provincies
4.2.1 Provinciale middelen Drenthe (DRE)
DRE2C Uitvoeringsregeling BDU-verkeer en vervoer
Doelgroep: Gemeenten in Drenthe
Grondslag: Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer
Interessante links: https://www.provincie.drenthe.nl/algemeneonderdelen/zoeken/@125726/subsidie-0/
DRE2C Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

04

05

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(DRE2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
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DRE2C Indicatoren

Toelichting

06

Toelichting

In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

08

09

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen
Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
wilt verantwoorden
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DRE8C Ruimtelijke ontwikkeling
Doelgroep: Gemeenten in Drenthe
Grondslag: Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds
Interessante links: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/allesubsidies/@125726/subsidie-c/
DRE8C Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen

04

05

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(DRE2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
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DRE8C Indicatoren

Toelichting

08

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen

09

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen
Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
wilt verantwoorden

DRE10C Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Doelgroep: Gemeenten
Grondslag:
Interessante links: https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/ en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regiodeals/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-zuid-en-oost-drenthe
DRE10C Indicatoren

Toelichting
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DRE10C Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Welk project betreft het?

03

04

05

06

07

08

De beschikking betreft meerdere projecten,
vul hier het specifieke project in, zoals
opgenomen in de beschikking.
Totale besteding in jaar T ten
Bij deze indicator vult u de totale besteding
laste van regiodealmiddelen via in (jaar T) in, ten laste regiodealmiddelen
provincie
via provincie
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde totale besteding verantwoorde bestedingen.
ten laste van
regiodealmiddelen via provincie Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
Tussentijds afstemmen van
vul het betreffende bedrag in
juistheid en volledigheid van de
voorafgegaan door een –(min)verantwoordingsinformatie ten
teken; dus als een negatief bedrag.
laste van regiodealmiddelen via
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
provincie
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T ten laste van besteding ten laste van regiodealmiddelen
regiodealmiddelen via provincie via provincie (jaar T) (DRE10C.01) maar
dan cumulatief voor alle voorgaande jaren
Tussentijds afstemmen van
vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)
laste van regiodealmiddelen via
provincie
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
Toelichting
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven.
Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus
niets in te vullen.
Kopie Projectnaam / nummer
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 02. U hoeft hier dus
niets in te vullen.
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DRE10C Indicatoren

Toelichting

09

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de
komende jaren geen besteding
meer voor wilt verantwoorden
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4.2.2. Provinciale middelen Fryslân (FRL)
FRL2C Verkeer en vervoer
Doelgroep: Gemeenten in Fryslân
Grondslag:
Interessante links: http://www.fryslan.frl/verkeerenvervoer
FRL2C

Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen

04

05

06

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(FRL2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven
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FRL2C

Indicatoren

Toelichting

07

Kopie beschikkingsnummer

08

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen

De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen

09

Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen
Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
wilt verantwoorden
.

FRL7C Wetterskip Fryslân
Doelgroep: Wetterskip Fryslân
Grondslag: Besluit incidentele subsidieproject Proeftuin Wetterskip Frylsân
Interessante links: www.fryslan.nl
FRL7C

Indicatoren

Toelichting
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FRL7C

Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen

04

05

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(FRL2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

08

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen

Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
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FRL7C

Indicatoren

Toelichting

09

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.

Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee
wilt verantwoorden

FRL8C Stimulering kleine maatschappelijk initiatieven Iepen
Mienskipfuns
Doelgroep: Gemeenten
Grondslag:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Frysl%c3%a2n/3
99793/CVDR399793_4.html
Interessante links: www.fryslan.nl
FRL8C

Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02
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FRL8C

Indicatoren

Toelichting

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen

04

05

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(FRL2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

08

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen
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FRL8C

Indicatoren

Toelichting

09

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.

Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie paragraaf 5.5 (Eindverantwoording
wilt verantwoorden
Ja/Nee)

4.2.3. Provinciale middelen Groningen (GRO)
GRO2C Verkeer en vervoer
Doelgroep: Gemeenten in Groningen
Grondslag: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Interessante links: http://www.provinciegroningen.nl
GRO2C Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
van provinciale middelen als overige
middelen

De besteding in jaar T ten laste
van zowel provinciale middelen
als overige middelen
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GRO2C Indicatoren

Toelichting

04

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

05

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)-teken;
overige middelen
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(GRO2.01/03) maar dan cumulatief voor alle
juistheid en volledigheid van de voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

08

De besteding in jaar T ten laste
van alleen provinciale middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven
De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus niets
in te vullen.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen
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GRO2C Indicatoren

Toelichting

09

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.

Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)-teken;
dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar is
verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de komende
jaren geen besteding meer voor Zie 5.5. Eindverantwoording Ja/Nee.
wilt verantwoorden

GRO21C Regiospecifiek pakket (RSP)
Doelgroep: Gemeenten in Groningen en Drenthe, de provincies Groningen en Drenthe
en het OV Bureau Groningen Drenthe
Grondslag: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Interessante links: http://www.provinciegroningen.nl
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GRO21C Indicatoren

Toelichting

01

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
De besteding in jaar T ten laste van provinciale middelen als overige
van zowel provinciale middelen middelen
als overige middelen
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GRO21C Indicatoren

Toelichting

04

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen.

05

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
verantwoorde totale besteding

Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)overige middelen
teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(GRO2.01/03) maar dan cumulatief voor
juistheid en volledigheid van de alle voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven

De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus
niets in te vullen.

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 158 van 170

GRO21C Indicatoren

08

09

De besteding in jaar T ten laste Bij deze indicator vult u de totale besteding
van alleen provinciale middelen in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
besteding ten laste van alleen
verantwoorde bestedingen ten laste van
provinciale middelen
alleen provinciale middelen.
Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

10

11

Toelichting

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de
komende jaren geen besteding
meer voor wilt verantwoorden

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).
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GRO8C Leefbaarheid Groningen
Doelgroep: Gemeenten in Groningen
Grondslag: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Interessante links: http://www.provinciegroningen.nl
GRO8C

Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

03

Totale besteding in jaar T

04

05

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
De besteding in jaar T ten laste van provinciale middelen als overige
van zowel provinciale middelen middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde totale besteding verantwoorde bestedingen.
Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)overige middelen
teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(GRO2.01/03) maar dan cumulatief voor
juistheid en volledigheid van de alle voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven

De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus
niets in te vullen.
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GRO8C

Indicatoren

08

De besteding in jaar T ten laste Bij deze indicator vult u de totale besteding
van alleen provinciale middelen in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
besteding ten laste van alleen
verantwoorde bestedingen ten laste van
provinciale middelen
alleen provinciale middelen.

09

Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de
komende jaren geen besteding
meer voor wilt verantwoorden

Toelichting

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.
Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).

GRO10C Uitkering Groningen
Doelgroep: Gemeenten in Groningen
Grondslag: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Interessante links: http://www.provinciegroningen.nl
GRO10C Indicatoren

Toelichting

01

Het beschikkingsnummer is te vinden in de
beschikkingsbrief.

02

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Welke regeling betreft het

Concept- Invulwijzer SiSa-bijlage 2020 – 3 november 2020 - Pagina 161 van 170

GRO10C Indicatoren
03

04

05

Totale besteding in jaar T

Bij deze indicator vult u de totale besteding
in (jaar T) in, zowel bestedingen ten laste
De besteding in jaar T ten laste van provinciale middelen als overige
van zowel provinciale middelen middelen
als overige middelen
Correctie t.o.v. jaar T-1 van
Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde totale besteding verantwoorde bestedingen.
Tussentijds afstemmen van
Zijn de bestedingen tot (jaar T):
juistheid en volledigheid van de
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
verantwoordingsinformatie ten
vul het betreffende bedrag in
laste van zowel provinciale als
voorafgegaan door een –(min)overige middelen
teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Cumulatieve totale besteding
Deze indicator is vergelijkbaar met indicator
tot en met jaar T
zowel besteding ten laste van provinciale
middelen als overige middelen (jaar T)
Tussentijds afstemmen van
(GRO2.01/03) maar dan cumulatief voor
juistheid en volledigheid van de alle voorgaande jaren vanaf het eerste
verantwoordingsinformatie ten verantwoordingsjaar.
laste van zowel provinciale als
overige middelen
Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen)

06

Toelichting

07

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Kopie beschikkingsnummer

08

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie
In dit veld kunt u eventuele opmerkingen of
een toelichting geven

De cel in het format van de SiSa-bijlage
bevat een formule die verwijst naar de
keuze bij indicator 01. U hoeft hier dus
niets in te vullen.
De besteding in jaar T ten laste Bij deze indicator vult u de totale besteding
van alleen provinciale middelen in (jaar T) in ten laste van de provinciale
middelen
Alleen de besteding in jaar T
ten laste van alleen provinciale
middelen
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GRO10C Indicatoren

Toelichting

09

Correctie t.o.v. jaar T-1 van
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Vul hier de correctie in van in eerdere jaren
verantwoorde bestedingen ten laste van
alleen provinciale middelen.

Als de correctie een
vermeerdering is, gaat het om
nog niet verantwoorde
besteding ten laste van alleen
provinciale middelen

Zijn de bestedingen tot (jaar T):
 Lager dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in
voorafgegaan door een –(min)teken; dus als een negatief bedrag.
 Hoger dan tot (jaar T) verantwoord:
vul het betreffende bedrag in.
 Gelijk aan het bedrag dat vorig jaar
is verantwoord: vul een 0 (nul) in.
Bij deze indicator vult u de totale besteding
tot en met (jaar T) in ten laste van alleen
provinciale middelen.

10

11

Cumulatieve besteding tot en
met jaar T ten laste van alleen
provinciale middelen
Tussentijds afstemmen van
juistheid en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie ten
laste van alleen provinciale
middelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor alle besteding
is afgerond en u er de
komende jaren geen besteding
meer voor wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse
afstemming van de juistheid en volledigheid
van de verantwoordingsinformatie ten laste
van de provinciale middelen.
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het
project is afgerond en u voor de komende
jaren geen bestedingen meer wilt
verantwoorden.
Zie paragraaf 5.5. (Eindverantwoording
Ja/Nee).
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5

Algemene toelichting

Hier vindt u algemene toelichtingen bij veelgebruikte begrippen of indicatoren.

5.1 Baten-lastenstelsel en verhouding met BBV
Met ingang van de SiSa-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen (en
eventuele provinciale middelen die via SiSa worden verantwoord) het batenlastenstelsel in plaats van het kas-verplichtingenstelsel. Hiermee wordt voorkomen
dat extracomptabele administraties met afwijkende waarderingsregels en aanvullende
controles bij medeoverheden nodig zijn ten behoeve van de aansluiting op de
Rijksadministratie.
Voor alle specifieke uitkeringen en provinciale middelen die via SiSa worden
verantwoord geldt, in lijn met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV), een eenduidige definitie van het begrip besteding, die gekoppeld is
aan het moment van een prestatie of verlies. Met prestatie wordt gedoeld op de
daadwerkelijke totstandkoming of levering van de te subsidiëren producten of diensten
en niet op het verstrekken van de subsidie. Het gaat immers om het bereiken van het
doel en de levering van de daarvoor benodigde prestaties, waarbij het doel niet geacht
kan worden te zijn gerealiseerd door het enkele verstrekken van de subsidie. Het
stelsel geldt voor alle huidige en nieuwe specifieke uitkeringen/ provinciale middelen
die via SiSa worden verantwoord, ongeacht de aard (openeinde, declaratie, project et
cetera), looptijd en verstrekker van de specifieke uitkering.
In de volgende hoofdstukken worden de indicatoren toegelicht:
(Let op het onderscheid tussen de indicator ‘besteding’ en de indicator ‘besteding ten
laste van’ en ‘verantwoording door derden’)

5.2 Besteding
Een besteding bestaat uit twee delen: de aan een periode toegerekende lasten plus de
relevante balansmutaties in investeringen.
Het eerste deel ‘de aan een periode toegerekende lasten’ is conform het BBV10. Lasten
zijn uitgaven die aan een periode zijn toegerekend. Uitgaven worden aan een
begrotingsjaar toegerekend indien de prestatie (die leidt tot kosten) in het
begrotingsjaar plaatsvond dan wel indien het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond
dan wel het verlies aan dat begrotingsjaar toe te rekenen is.
Het tweede deel ‘de relevante balansmutaties in investeringen’ is toegevoegd voor de
specifieke uitkeringen die rechtstreeks via de balans worden verantwoord door een
medeoverheid. Dit kan als de specifieke uitkering (deels) een bijdrage is voor
investeringen, die bij de gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling wordt
geactiveerd en dus niet in het desbetreffende jaar tot lasten leidt. Dit betekent dat
investeringen ook kunnen worden verantwoord – mits er wordt voldaan aan de
bestedingsvoorwaarden in de regeling.

10

Zie ook Kadernota Rechtmatigheid BBV.
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In de betreffende regelgeving van de specifieke uitkering of de provinciale middelen die
via SiSa wordt verantwoord zijn (eventueel) aanvullende bepalingen opgenomen over
het type bestedingen dat in het kader van de regeling kan worden verantwoord.
Casus: Is er sprake van een last voor 2019 als een contract wordt
aangegaan in 2019, maar de eerste betaling in 2020 plaatsvindt?
Dit is afhankelijk van of de uitvoering (de prestatie) die leidde tot kosten in
het begrotingsjaar 2019 plaatsvond:
Prestatie vindt plaats in 2019  de kosten worden toegerekend aan 2019.
Prestatie vindt plaats in 2020  de kosten worden toegerekend aan 2020.
Prestatie vindt plaats in 2019 en 2020 (bijvoorbeeld bij inhuur van een
persoon m.i.v. 1 december 2019)  De kosten die toe te rekenen zijn aan
2019 worden meegenomen als lasten 2019. De kosten die toe te rekenen
zijn aan 2020 worden meegenomen als lasten 2020.

Casus: Is er sprake van een last voor 2019 als een contract wordt
aangegaan in 2019, maar de eerste prestatie in 2020 plaatsvindt?
Nee. De prestatie vindt plaats in 2020, dus de last wordt toegerekend aan
2020.

5.2.1 Besteding bij oninbare debiteuren en voorzieningen
Hieronder vindt u een casus, hoe om te gaan met oninbare debiteuren en
voorzieningen:
Casus: Hoe om te gaan met oninbare debiteuren en voorzieningen?
Het Rijk financiert via een specifieke uitkering een bepaald, vooraf
omschreven doel. Pas wanneer dit doel (prestatie) is geleverd, is er sprake
van een besteding die de medeoverheid kan verantwoorden.
Terugvordering door medeoverheden bij ontvangers volgt als (een deel
van) het doel niet is gerealiseerd. Er heeft dan ook geen besteding van die
middelen plaatsgevonden. Dat betekent dat indien een terugvordering
oninbaar blijkt dit niet alsnog leidt tot een besteding. Analoog is ook een
dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren geen besteding.

5.2.2 SZW/Bbz
Het bestedingsbegrip bij SZW/Bbz kent in aanvulling van de definities onder 5.2
Besteding het volgende: balansmutaties in verband met de verstrekking van leningen,
zoals kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz, worden verantwoord bij de
bestedingen.
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5.3 Besteding ten laste van … (rijk/provincie/...)
Er wordt gevraagd naar de bestedingen ten laste van rijksmiddelen, ten laste van
provinciale middelen of ten laste van een andere bron. U verantwoordt hier het
gedeelte van de bestedingen dat ten laste wordt gebracht van de bijdrage van de
betreffende bron (rijk, provincie, eigen middelen et cetera), dus alleen de subsidiabele
bestedingen en niet de totale bestedingen. In de betreffende regelgeving van de
specifieke uitkering of provinciale middelen die via SiSa wordt verantwoord zijn
(eventueel) aanvullende bepalingen opgenomen over het type bestedingen dat in het
kader van de regeling kan worden verantwoord.
Casus: Er wordt gevraagd naar de bestedingen ten laste van rijksmiddelen.
Wat vul ik hier in?
U verantwoordt hier het gedeelte van de bestedingen dat ten laste wordt
gebracht van de bijdrage van het rijk, dus exclusief de bestedingen die ten
laste van de middelen van de gemeente of van derden komen. Dit bedrag
kan daarom nooit hoger zijn dan het toegekende bedrag.
Casus: De gemeente heeft €1.000 subsidie ontvangen behorende bij een
aanvraag van €1.500 te maken kosten. Er wordt in de SiSa-bijlage
gevraagd naar de bestedingen ten laste van rijksmiddelen. Hoe dient dit in
de verantwoord verwerkt te worden? Moet er €1.500 verantwoord worden
omdat dit de minimale totale besteding is om de €1.000 subsidie te kunnen
ontvangen of moet er €1.000 verantwoord worden omdat dit het maximale
bedrag is dat van het rijk wordt ontvangen?
U dient de bestedingen ten laste van rijksmiddelen te verantwoorden, dat
betekent dat u maximaal €1.000 kunt verantwoorden.

5.4 Baten
Baten zijn inkomsten die aan een periode worden toegerekend. Inkomsten worden aan
een periode toegerekend als de prestatie in die periode plaatsvond. Hetzij omdat de
uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond,
hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. In de betreffende
regelgeving van de specifieke uitkering zijn (eventueel) aanvullende bepalingen
opgenomen over het type baten dat in het kader van de regeling kan worden
verantwoord.
Conform het BBV worden fraudevorderingen (in afwijking van overige vorderingen) als
netto baten verantwoord. In een situatie van de opsporing van een fraudegeval wordt
onder het baten- en lastenstelsel de vordering in één keer in het jaar van het stellen
van de vordering opgenomen bij de baten, waarbij een voorziening voor dubieuze
debiteuren in mindering wordt gebracht.
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5.4.1 Baten SZW/Bbz
Ook de verantwoording van baten voor de gebundelde uitkering en van het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) vindt plaats op basis van het baten- en
lastenstelsel, conform het BBV. Balansmutaties in verband met de terugbetaling van
leningen, zoals kapitaalverstrekking in het kader van het Bbz, worden verantwoord bij
de baten.

5.5 Eindverantwoording Ja/Nee
Met deze indicator geeft u aan of de specifieke uitkering is afgerond. U kiest ‘nee’ als u
nog bestedingen verwacht of nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. U kiest ‘ja’
als u geen bestedingen meer verwacht en de verstrekker van de specifieke uitkering
over kan gaan tot het vaststellen van de beschikking/uitkering. ‘Ja’ is het teken voor de
verstrekker van de uitkering dat kan worden afgerekend. U kan dan het volgende jaar
(t+1) voor deze regeling geen verantwoording meer indienen. Indien een specifieke
uitkering is onderverdeeld in verschillende projecten dan geldt de indicator per project.
Voor regelingen die jaarlijks worden afgerekend, geldt deze indicator niet. Als voor een
regeling bijzondere bepalingen gelden, is dit in de toelichting aangegeven.
Bovenstaande toelichting geldt alleen voor de indicator ‘eindverantwoording’, niet voor
de indicator ‘volledige zelfstandige uitvoering’ die bij de SZW-regelingen wordt
gehanteerd. De indicator “Eindverantwoording Ja/Nee” is niet voor alle specifieke
uitkeringen van toepassing.

5.6 Verantwoording indien uitvoering door derden
Het kan zijn dat een medeoverheid een specifieke uitkering (deels) door een derde laat
uitvoeren. Een derde kan naast bijvoorbeeld een stichting, aannemer of adviesbureau
ook een andere gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling zijn. In het geval
van uitvoering door een derde geldt ook het baten-lastenstelsel.
Voorlopige toekenningen en voorschotten kunnen conform het baten-lastenstelsel als
bestedingen in de SiSa-verantwoording worden opgenomen, indien aan de daarvoor
geldende subsidievoorwaarden is voldaan. Zie blz. 13 van de Kadernota rechtmatigheid
BBV 2015. Om te kunnen beoordelen of een voorlopige toekenning of een voorschot als
besteding in de jaarrekening en SiSa-bijlage kan worden opgenomen, is een adequaat
contractbeheer/subsidieproces noodzakelijk. Op basis daarvan kan worden beoordeeld
of een prestatie (die leidt tot de kosten) in de betreffende periode (begrotingsjaar)
heeft plaatsgevonden en deze aan die periode kan worden toegerekend en als
besteding in de SiSa-bijlage kan worden opgenomen.
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Casus: Welk bedrag kan bij een verplichting (voorlopige toekenning) als
besteding worden meegenomen?
Indien de voorlopige toekenning bedoeld is voor prestaties in dat jaar dient
het volledige bedrag als besteding te worden verantwoord ongeacht welk
deel feitelijk is betaald (verstrekt als voorschot). Voorwaarde is dat de
prestatie is geleverd, hetgeen kan worden beoordeeld indien sprake is van
een adequaat contractbeheer/subsidieproces. Indien blijkt dat de
afgesproken prestaties achterblijven dan kan de voorlopige toekenning
alleen voor de (naar verwachting) gerealiseerde prestaties als besteding
worden aangemerkt.

Casus: Kunnen voorschotten ook als besteding worden meegenomen?
Onder het baten-lastenstelsel is de betaling van een voorschot op zichzelf
nog géén besteding. Voorschotten kunnen niet als besteding worden
meegenomen als er geen uitvoering van taken in het begrotingsjaar
tegenover staat die tot de kosten heeft geleid. Onder het batenlastenstelsel worden bestedingen evenredig naar de realisatie van de
prestatie verantwoord. Alleen de in het jaar T geleverde prestaties worden
verantwoord in de SiSa-bijlage jaar T, ook indien er sprake is van een
meerjarige verplichting.

Casus: Wat te verantwoorden als de werkelijke besteding bij definitieve
afrekening afwijkt van de eerder als besteding verantwoorde voorlopige
toekenning?
Indien een verplichting eerder als besteding is verantwoord en bij de
afrekening een jaar later blijkt dat de werkelijke prestaties/bestedingen
hiervan afwijken, dient in het jaar van afrekening een eventueel verschil
tussen de eerder verantwoorde besteding en de definitieve besteding te
worden gecorrigeerd als (negatieve) besteding.
Let op: Wanneer het Rijk de specifieke uitkering over jaar T-1 al heeft
vastgesteld en afgerekend o.b.v. de SiSa-verantwoording T-1, dan is een
correctie een jaar later in SiSa voor de afwijkende besteding niet nogmaals
nodig.

Casus: SiSa tussen rijk en medeoverheid met uitvoering door derde
Stel dat een provincie een specifieke uitkering geheel door een derde laat
uitvoeren. In 2015 verleent de provincie een voorlopige toekenning van
100.000 aan een derde. De derde voert de specifieke uitkering uit in 2016.
Na afloop in 2017 rekent de provincie af met de derde. Uit deze afrekening
blijkt dat 10.000 niet is besteed. De provincie dient in SiSa als volgt te
verantwoorden:
SiSa-bijlage 2015: besteding = 0
SiSa-bijlage 2016: besteding = 100.000
SiSa-bijlage 2017: besteding = -/- 10.000
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Casus: terugvordering
Stel een provincie laat een specifieke uitkering geheel door een gemeente
uitvoeren. In 2017 verleent de provincie een voorlopige toekenning van
100.000 aan die gemeente. De gemeente voert de specifieke uitkering uit
in 2018 en 2019. In 2018 wordt 30.000 besteed en in 2019 60.000. Na
afloop van de looptijd rekent de provincie af met de gemeente. Uit deze
afrekening blijkt dat 10.000 niet is besteed. Tussen de provincie en
gemeente geldt SiSa tussen medeoverheden. De gemeente dient in het
voorbeeld via SiSa als volgt te verantwoorden.
SiSa-bijlage 2018: besteding = 30.000
SiSa-bijlage 2019: besteding = 60.000, terug te betalen aan
geldverstrekker (i.c. provincie) = 10.000, eindverantwoording = ja

Casus: BDU verkeer en vervoer
Stel een provincie ontvangt van een ministerie voor een project middelen
uit de BDU verkeer en vervoer. Deze middelen zijn 40.000 in 2017 en
60.000 in 2018. De provincie laat het project geheel uitvoeren door een
gemeente. De provincie verstrekt een voorlopige toekenning van 40.000 in
2017 en 60.000 in 2018 aan die gemeente. Deze gemeente heeft in 2017
20.000 en in 2018 80.000 uitgegeven. In 2019 wordt het project afgerond,
maar er zijn geen kasuitgaven meer. De provincie stelt in november/
december 2019 vast. De prestatie is voor de provincie respectievelijk de
gemeente de realisatie van het project.
Gemeente
SiSa-bijlage 2017: besteding = 20.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2018: besteding = 80.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2019: besteding = 0, eindverantwoording = ja
Provincie
SiSa-bijlage 2017: besteding = 40.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2018: besteding = 60.000, eindverantwoording = nee
SiSa-bijlage 2019: besteding = 0, eindverantwoording = ja

Casus: Wanneer er in de bestedingen 2020 een correctie wordt doorgevoerd
omdat bijvoorbeeld een voorlopige toekenning die in de bestedingen 2019 is
verantwoord gecorrigeerd wordt, wat betekent dit dan voor de vaststelling?
Wanneer het een regeling betreft waarbij het Rijk pas aan het einde van de
looptijd over gaat tot vaststelling heeft dit geen gevolgen voor de
vaststelling. Bij een regeling die jaarlijks wordt vastgesteld heeft dit echter
wel gevolgen. In dat geval zal het Rijk de bestedingen 2020 vaststellen op
basis van de beschikbare verantwoordingsinformatie op 15 juli 2020 (de
uiterste aanleverdatum van de SiSa-bijlage).

5.7 Correctie in de besteding Jaar T-1
Het is mogelijk dat u in de besteding Jaar T-1 een voorlopige toekenning heeft
opgenomen. Als dat zo is, kan het zijn dat u deze besteding via SiSa Jaar T+1 moet
corrigeren. Die correctie kunt u hier opnemen.
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Let op: U kunt hier geen correcties opnemen die verband houden met foutieve
verantwoordingen over eerdere jaren. Het is namelijk géén cumulatieve indicator. In
zo’n geval zult u een correctie en/of aanvulling bij de verstrekker moeten doen. Als u
geen gebruikt heeft gemaakt van voorlopige toekenningen in de besteding Jaar -1,
kunt u hier ‘0’ (nul) verantwoorden.

5.8 Cumulatieve bestedingen
Het voornaamste doel van deze indicator is het vergemakkelijken van de communicatie
tussen de verstrekker van de specifieke uitkering en de ontvanger van de specifieke
uitkering over het al dan niet volledig besteden van de uitkering. In de praktijk blijkt
dat, vooral bij meerjarige uitkeringen, de beeldvorming hierover bij verstrekker en
ontvanger soms verschillend is. Via deze indicator kunnen verstrekker en ontvanger
waarborgen dat ze gedurende het project beiden over hetzelfde praten. Deze indicator
kent géén accountantscontrole, tenzij anders is aangegeven. Het is dus de
verantwoordelijkheid van de medeoverheid zelf om te zorgen voor een juiste invulling.
Deze indicator wordt niet direct gebruikt voor de vaststelling, tenzij anders is
aangegeven. De basis voor de vaststelling is de optelling van de jaarlijkse
verantwoordingen met de eventueel daarop van toepassing zijnde correcties. De
cumulatieve indicator wordt wel indirect gebruikt bij de vaststelling, met name als er
een verschil is tussen de optelling van de jaarverantwoordingen die de verstrekker zelf
maakt en de optelling die de ontvanger maakt via de cumulatieve indicator. Als uit de
opgave via de cumulatieve indicator blijkt dat er ergens in het traject iets verkeer is
verantwoord, kan het nodig zijn dat de ontvanger van de specifieke uitkering, via de
daarvoor geldende procedure, een correctie doorvoert in de betreffende jaarschijf.

5.9 SiSa tussen medeoverheden
Voor SiSa tussen medeoverheden gelden dezelfde procedures en voorwaarden als voor
SiSa basis. Deze zijn verwoord in de nota ‘Procedure aanlevering
verantwoordingsinformatie’, de nota ‘Verwachtingen accountantscontrole’ en de
onderhavige invulwijzer.

5.10 Verantwoordingslijst
De verantwoordingslijst is te raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/sisa. Het is
mogelijk om via een speciale webapplicatie een verantwoordingslijst’ op maat te
genereren. Deze applicatie is te benaderen via
https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/
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