KREDO - Nieuwsbrief
nummer 2 –mei 2009 – 5e jaargang

Informatie voor derden (lv3)
Ontwikkelingen op het gebied van de Informatie voor derden voor provincies, gemeenten en
gemeenschappelĳke regelingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de ervaringen met de nieuwe
kwaliteitstoetsen. Verder besteden we aandacht aan de gegevenslevering aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de
beschikbaarheid van microdata van gemeenten voor onderzoek.
Tenslo e informeren we u over de BZK-overhedendag in juni.

60 procent gemeenten gebruikt nieuwe
kwaliteitstoetsen
Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen gemeenten die
in Excel aanleveren, nieuwe kwaliteitstoetsen gebruiken voor
de kwartaalrapportage Iv3. Het gebruik is vrĳwillig. Op het moment van schrĳven hee 60 procent van de gemeenten hieraan
meegewerkt. Maar liefst één derde van de gemeenten hee
nieuwe verwachtingswaarden doorgegeven voor de volledigheidstoets.
Het CBS hee de nieuwe kwaliteitstoetsen ontwikkeld om gemeenten te helpen bĳ het verbeteren van de kwaliteit van de aan
te leveren gegevens. De nieuwe kwaliteitstoets bestaat uit drie
delen: een toets op de interne consistentie, een toets op de volledigheid en een toets op het juiste gebruik van de BBV-voorschi en.
Het CBS gebruikt verwachtingswaarden voor het beoordelen
van de volledigheid van de Iv3- kwartaalrapportage en voor het
eventueel corrigeren van bepaalde posten voor macro-economische doeleinden. Deze verwachtingswaarden zĳn vooral gebaseerd op de begrotingscĳfers die aan het CBS zĳn verstrekt. Omdat de begroting gedurende het jaar bĳgesteld kan worden is
het voor het CBS van belang dat de gemeenten deze verwachtingswaarden controleren en aanpassen als ze niet meer actueel
zĳn.
In het Iv3-model is hiervoor het tabblad “Informatie gemeente”
aangepast: er is ruimte gemaakt om (nieuwe) verwachtingswaarden in te voeren en een toelichting te geven op afwĳkingen.
In de Iv3-matrix van het eerste kwartaal 2009 hee 33 procent
van de gemeenten één of meerdere verwachtingswaarden van
het CBS gecorrigeerd.
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In de opvraagbrief voor het tweede kwartaal vindt iedere gemeente een overzicht van de verwachtingswaarden die door het
CBS worden gebruikt. Uiteraard zĳn hierin eventuele aanpassingen van de gemeente opgenomen. Het CBS roept alle gemeenten op om de nieuwe kwaliteitstoetsen te gebruiken en om
eventuele correcties op de verwachtingswaarden door te geven
via het tabblad “Informatie gemeente”. Dit is niet verplicht,
maar het levert het CBS én de gemeente belangrĳke informatie
over de kwaliteit van de Iv3-gegevens.
Heﬃngen gemeenten stĳgen met 5 procent
In 2009 verwachten gemeenten 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelĳke heﬃngen. Dit is 5 procent
meer dan in 2008.
De rioolrechten brengen dit jaar 6,5 procent meer op dan
vorig jaar. Dit is in lĳn met de gemiddelde stĳging op
jaarbasis over de afgelopen tien jaar van 7,3 procent. De
kosten van het beheer van het rioolstelsel zĳn de laatste
jaren fors gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud. Bovendien kunnen sinds 2008 de kosten voor
de gescheiden afvoer van het regenwater en het grondwaterbeheer uit de heﬃng worden gedekt.
De totale OZB-opbrengst van alle gemeenten groeit naar
verwachting in 2009 met 4,7 procent naar 2,9 miljard
euro. Op basis van deze begrotingscĳfers blĳ de stĳging
van de opbrengst binnen de macronorm van 6,11 procent
die door het Rĳk is vastgesteld.
De opbrengst van de reinigingsheﬃngen stĳgt in 2009
met 2 procent. Dit is een bescheiden toename in vergelĳking met de gemiddelde stĳging over de laatste tien jaar
van 4,1 procent per jaar. De beperkte toename in 2009 is
toe te schrĳven aan de kleine en middelgrote gemeenten.
Zĳ zien hun opbrengsten stĳgen met slechts 0,8 procent.
De opbrengst van de vĳfentwintig grote gemeenten met
meer dan 100 duizend inwoners stĳgt naar verwachting
met 4,2 procent.
Bron: Persbericht, dinsdag 3 maart 2009:
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SCP gebruikt gemeentegegevens Wmo
Op 2 maart zĳn gegevens uit de Iv3-matrix over het vierde kwartaal 2008 aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geleverd.
Het gaat daarbĳ vooral om de beleidsuitgaven (en -inkomsten) op
functie 622 (huishoudelĳke verzorging). Daarnaast zĳn ook de lasten en baten op functie 620 (maatschappelĳke begeleiding en advies) en functie 652 (voorzieningen gehandicapten) aan het SCP
geleverd.
Het SCP adviseert het kabinet en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) over de uitvoering van de Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo). Het advies van het SCP richt zich vooral
op de Wmo uitgaven. Op basis van de gemaakte kosten maakt het
SCP een raming van de uitgaven voor het volgende jaar.

Provincies innen bĳna 7 procent meer opcenten
motorrĳtuigenbelasting
De provincies verwachten dit jaar bĳna 1,4 miljard euro te
ontvangen aan opcenten motorrĳtuigenbelasting. Dit is 6,7
procent meer dan in 2008. Noord-Holland hee met 13,5
procent de hoogste stĳging, Gelderland met 2,4 procent de
laagste.
Auto- en motorbezi ers in Noord-Holland betalen dit jaar
13,5 procent meer aan opcenten. Toch hebben zĳ nog altĳd
het laagste tarief, namelĳk 67,9 opcenten. Zuid-Holland
hee met 95 opcenten het hoogste tarief. Deze provincie
verwacht dit jaar 8,5 procent meer opcenten te ontvangen.
Noord-Holland wil met de extra inkomsten uit de opcenten
het investeringsprogramma van de provincie voor een deel
financieren. Zuid-Holland betaalt haar plannen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit uit de opcenten.

Microdata gemeenten beschikbaar voor onderzoek
Via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS zĳn sinds kort
databestanden van de jaarrekeningen 2006 van individuele gemeenten beschikbaar. Deze bestanden zĳn gebaseerd op door de
gemeenten aangeleverde Iv3-matrices. De gegevens beva en onder meer de baten en lasten naar functie en economische categorie.
Ook zĳn gegevens over de balansstanden en balansmutaties beschikbaar.
Het CBS verzamelt gegevens bĳ personen, bedrĳven en instellingen, waaronder ook beheerders van overheidsregistraties, om deze
te verwerken tot statistische informatie. De resultaten stelt het CBS
voor iedereen beschikbaar via de CBS-website.
Voor onderzoeksdoeleinden is deze informatie vaak niet voldoende. Het CBS hee daarom gezocht naar mogelĳkheden om aan
vragen naar detailinformatie tegemoet te komen zonder in conflict
te komen met haar geheimhoudingsplicht. Het Centrum voor Beleidsstatistiek is opgezet om vanuit het CBS tot een optimale statistische informatievoorziening te komen voor onder meer departementen, planbureaus, gemeenten, universiteiten, hogescholen en
onderzoeksbureaus.
Eén van de diensten van het Centrum voor Beleidsstatistiek is het
beschikbaar maken van microdatabestanden van het CBS voor gebruik door externe onderzoekers van gemachtigde instellingen.
Uiteraard staat het CBS in voor de vertrouwelĳkheid van de beschikbaar gestelde informatie.
Voor vrĳblĳvende informatie over de diensten van het Centrum
voor Beleidsstatistiek kunt u contact opnemen met het Centrum,
telefonisch: (070) 3374792, of per mail: cvb@cbs.nl.
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BZK Overhedendagen
De volgende editie van de Overhedendagen vindt plaats op donderdag 11 juni 2009 in Het Vechthuis, Utrecht.
De bĳeenkomst begint om 12.00 uur met een inlooplunch, gevolgd door een korte opening. Om 13.30 uur start het programma
met drie workshops in twee ronden. Onderwerpen zĳn: Meicirculaire, BBV en Aanpassing Fido-regelgeving/ Ruddo. De bĳeenkomst wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel.
Op de BZK overhedendag zullen ook medewerkers van het SiSa
team aanwezig zĳn. U kunt doorlopend bĳ hen terecht voor het
stellen van vragen over SiSa, een nadere toelichting op bĳvoorbeeld de procedure voor de aanlevering van de jaarstukken of om
gewoon kennis te maken met de mensen achter postbussisa.
Meer informatie vindt u op de internetsite www.bzk.nl.
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