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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college stelt de planning en controldocumenten op, waaronder de jaarstukken. De raad stelt 
deze documenten vast. De SiSa2020-bijlage (Single information, Single audit) maakt onderdeel uit 
van de Jaarstukken 2020 die op 22 juni besluitvormend door de raad worden behandeld. Nu een 
verschrijving is hersteld in de SiSa2020-bijlage en een juiste versie in de Jaarstukken 2020 is 
opgenomen, stelt het college de raad middels een raadsinformatiebrief tijdig, nog voor 
besluitvorming, op de hoogte van deze wijziging.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 11 mei heeft het college de Jaarstukken 2020 vastgesteld en doorgeleid naar uw raad ter 
behandeling en vaststelling. Na deze vaststelling is een verschrijving geconstateerd in de 
SiSa2020-bijlage die onderdeel uitmaakt van de Jaarstukken 2020. Na vaststelling van de 
Jaarstukken 2020 en daarmee de SiSa2020-bijlage wordt deze ingediend via het CBS aan het Rijk 
om de subsidieregelingen die verantwoord zijn via de SiSa-bijlage af te rekenen. Wijziging van de 
verschrijving is noodzakelijk om te voorkomen dat het Rijk de middelen van de subsidieregeling D8 
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) € 157.549,- lager vaststelt.

De accountant heeft het wijzigen van de verschrijving nauwgezet gevolgd. De gewijzigde 
SiSa2020-bijlage maakt dan ook onderdeel uit van de door de accountant gestempelde versie van 
de Jaarstukken 2020 en is meegenomen in de accountantsverklaring en het rapport van 
bevindingen ten aanzien van de Jaarstukken 2020.

Wat is de te delen informatie?
In de SiSa2020-bijlage dient bij de verantwoording van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid 
2019-2022 (OAB) een onderverdeling te worden gemaakt van de uitgaven. Er zijn kosten die vallen 
onder artikel 166, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO), onder 165 WPO en onder 
167 WPO. Er was abusievelijk € 157.549,- te veel onder artikel 165 WPO opgevoerd, dit zijn 
 kosten die onder artikel 167 WPO vallen.
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In de SiSa2020-bijlage in de Jaarstukken 2020, die op de website van de Jaarstukken 2020 te 
vinden is op webpagina 234, stond de volgende opstelling van de SiSa-regeling:

D8 Onderwijsachterstandenbele
id 2019-2022 (OAB)

Besteding 
(jaar T) aan 
voorzieningen 
voor 
voorschoolse 
educatie die 
voldoen aan 
de wettelijke 
kwaliteitseise
n (conform 
artikel 166, 
eerste lid 
WPO) 

Besteding 
(jaar T) 
aan overige 
activiteiten 
(naast 
VVE) voor 
leerlingen 
met een 
grote 
achterstand 
in de 
Nederlands
e taal 
(conform 
artikel 165 
WPO) 

Besteding (jaar 
T) aan 
afspraken over 
voor- en 
vroegschoolse 
educatie met 
bevoegde 
gezagsorganen 
van scholen, 
houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzale
n (conform 
artikel 167 
WPO)  

Opgebouwd
e reserve 
ultimo (jaar 
T-1)

Gemeenten
Aard controle 
R

Aard 
controle R Aard controle R Aard 

controle R
Indicator: 
D8/01

Indicator: 
D8/02

Indicator: 
D8/03

Indicator: 
D8/04

€ 5.146.050,- € 
1.399.568,-€ 71.301,- € 534.094,-

Wij hebben besloten het bedrag bij indicator D8/02 te verminderen met € 157.549,- en deze op te 
tellen bij indicator D8/03, waardoor de bedragen nu bij de juiste indicator en daarmee artikelen uit 
de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn opgenomen:

D8 Onderwijsachterstandenbel
eid 2019-2022 (OAB)

Besteding 
(jaar T) aan 
voorzieningen 
voor 
voorschoolse 
educatie die 
voldoen aan 
de wettelijke 
kwaliteitseise
n (conform 
artikel 166, 
eerste lid 
WPO) 

Besteding 
(jaar T) 
aan overige 
activiteiten 
(naast 
VVE) voor 
leerlingen 
met een 
grote 
achterstan
d in de 
Nederlands
e taal 
(conform 
artikel 165 
WPO) 

Besteding (jaar 
T) aan 
afspraken over 
voor- en 
vroegschoolse 
educatie met 
bevoegde 
gezagsorganen 
van scholen, 
houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzal
en (conform 
artikel 167 
WPO)  

Opgebouwd
e reserve 
ultimo (jaar 
T-1)

Gemeenten
Aard controle 
R

Aard 
controle R Aard controle RAard 

controle R
Indicator: 
D8/01

Indicator: 
D8/02

Indicator: 
D8/03

Indicator: 
D8/04

€ 5.146.050,-
€ 
1.242.019,
-

€ 228.850,- € 534.094,-
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na vaststelling van de Jaarstukken 2020, inclusief de juiste SiSa2020-bijlage, door uw raad dragen 
wij zorg voor tijdige indiening van de SiSa2020-verantwoording via het CBS bij het Rijk.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Jaarstukken 2020 - Raadsvoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Jaarstukken 2020, wat is voorzien voor 22 of 29 juni 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester
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