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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 SiSa2021-bijlage (Single information, Single audit) maakt onderdeel uit 
van de Jaarstukken 2021 die op 5 juli besluitvormend door de raad worden behandeld. Nu op 
aangeven van de accountant een viertal aanpassingen is gedaan in de SiSa2021-bijlage en een 
juiste versie in de Jaarstukken 2021 is opgenomen, stelt het college de raad middels een 
raadsinformatiebrief tijdig, nog voor besluitvorming, op de hoogte van deze wijzigingen.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 24 mei heeft het college de Jaarstukken 2021 vastgesteld en doorgeleid naar uw raad ter 
behandeling en vaststelling. Na deze vaststelling heeft de accountant geconstateerd dat bij een 
viertal SiSa2021-regelingen de besteding niet juist is opgenomen in de SiSa2021-bijlage die 
onderdeel uitmaakt van de Jaarstukken 2021. Na vaststelling van de Jaarstukken 2021 en daarmee 
de SiSa2021-bijlage in uw raad, wordt deze ingediend via het CBS bij het Rijk om de 
subsidieregelingen die verantwoord zijn via de SiSa-bijlage af te rekenen. Aanpassing van de 
bestedingen is noodzakelijk om te voorkomen dat het Rijk de middelen van de subsidieregelingen 
D1, D8, D12 en L7B onjuist vaststelt.

De accountant heeft de aanpassingen nauwgezet gevolgd. De gewijzigde SiSa2021-bijlage maakt 
dan ook onderdeel uit van de door de accountant gestempelde versie van de Jaarstukken 2021 en 
is meegenomen in de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen ten aanzien van de 
Jaarstukken 2021.

Wat is de te delen informatie?
In de SiSa2021-bijlage in de Jaarstukken 2021, die op de website van de Jaarstukken 2021 te 
vinden is op webpagina 236, stond de volgende opstelling van de SiSa-regeling D1:

D1 Regionale meld- en coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten Correctie besteding 2020 Opgebouwde reserve 

ultimo (jaar T-1)

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten Regeling vsv voor de 

Bij een lagere besteding dient 
u voor het bedrag een 
minteken op te nemen

Gemeentebestuur
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jaren 2017 t/m 2020 

Contactgemeenten

Aard controle R Aard controle R

Indicator: D1/01 Indicator: D1/02

€ 228.996 € 228.647

We hebben het bedrag van € 228.996 bij indicator D1/01 naar € 228.647 gecorrigeerd.

In de SiSa2021-bijlage in de Jaarstukken 2021, die op de website van de Jaarstukken 2021 te 
vinden is op webpagina 236, stond de volgende opstelling van de SiSa-regeling D8:

D8 Onderwijsachterstanden-
beleid 2019-2022 (OAB)

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

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

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

Opgebouwde 
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

€ 5.071.455 € 1.350.614 € 22.071 € 239.792

We hebben het bedrag van € 22.071 bij indicator D8/03 naar € 222.071 gecorrigeerd. 

In de SiSa2021-bijlage in de Jaarstukken 2021, die op de website van de Jaarstukken 2021 te 
vinden is op webpagina 236, stond de volgende opstelling van de SiSa-regeling D12:

D12 Regionale meld- en 
coördinatiefunctie

Besteding (jaar T) 
contactgemeente

Opgebouwde 
reserve ultimo 
(jaar T-1)

Eindverantwoording 
(Ja/Nee) 

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten Regeling vsv voor 
de jaren 2021 t/m 2024 

Contactgemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: 
D12/01 Indicator: D12/02 Indicator: D12/03

€ 1.112.696 € 0 Nee

We hebben het bedrag van € 1.112.696 bij indicator D12/01 naar € 967.144 gecorrigeerd.
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In de SiSa2021-bijlage in de Jaarstukken 2021, die op de website van de Jaarstukken 2021 te 
vinden is op webpagina 236, stond de volgende opstelling van de SiSa-regeling L7B:

L7B

Regeling 
specifieke 
uitkering 
IBP-Vitaal 
Platteland

Gebieds-
naam/ 
nummer

Hieronder per 
regel één 
provincie(code) 
uit (jaar T) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoording
s-informatie 
voor die 
provincie 
invullen

Totale 
besteding 
(jaar T)

Totale 
cumulatieve 
besteding 
(t/m jaar T)

Eind-
verantwoording 
(Ja/Nee)

Toelichting

SiSa 
tussen 
mede-
overhede
n

Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen

Aard 
controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard 
controle R

Aard 
controle R

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Indicator: 
L7B/01

Indicator: 
L7B/02

Indicator
: L7B/03

Indicator: 
L7B/04

Indicator: 
L7B/05

Indicator: 
L7B/06

1
PZH-2021-
77846304
2

030008 
Provincie Zuid-
Holland

€ 
356.319 € 356.319 Ja

Toekenning 
was in 2021. 
Er heeft nog 
geen 
verantwoordin
g over 2020 
plaats-
gevonden 
daarom alle 
kosten in 
L7B/03 
opgenomen.

2
PZH-2021-
77828589
8

030008 
Provincie Zuid-
Holland

€ 
284.403 € 284.403 Nee

Toekenning 
was in 2021. 
Er heeft nog 
geen 
verantwoordin
g over 2019 en 
2020 plaats-
gevonden 
daarom alle 
kosten in 
L7B/03 
opgenomen.

We hebben de bedragen van € 365.319 en € 284.403 bij indicator L7B/03 en L7B/04 naar € 
314.176 en € 59.443 gecorrigeerd en de tekst bij indicator L7B/06 is verwijderd.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na vaststelling van de Jaarstukken 2021, inclusief de juiste SiSa2021-bijlage, door uw raad dragen 
wij zorg voor tijdige indiening van de SiSa2021-verantwoording via het CBS bij het Rijk.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Jaarstukken 2021 - Raadsvoorstel;

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester
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Bijlagen
1. SiSa 2021 bijlage.pdf


