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In deze nieuwsbrief gaan we in op de ontwikkelingen rond 
de deelwaarneming en de gevolgen daarvan voor gemeenten 
met minder dan 20.000 inwoners. Verder besteden we aan-
dacht aan de nieuwe Iv3-modellen voor 2011 en de behande-
ling van de vrijgevallen escrow-gelden van Nuon. 

Kleine gemeenten voorlopig door met Iv3 
kwartaal

Alle gemeenten moeten nog steeds een Iv3-matrix insturen 
over het eerste kwartaal van 2011. Het afgelopen kwartaal 
heeft namelijk slechts 79,5 procent van de gemeenten met 
20.000 inwoners of meer tijdig een goede Iv3-matrix inge-
stuurd. Dit is ruim lager dan de grens van 95 procent waarbij 
de deelwaarneming wordt ingevoerd.

De Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken hebben 
met het CBS afgesproken om toch over te gaan op deelwaar-
neming als 95 procent van de gemeenten met 20 000 inwo-
ners of meer tijdig een goede Iv3-matrix over het eerste kwar-
taal van 2011 instuurt. In dat geval hoeven gemeenten met 
minder dan 20.000 inwoners na het eerste kwartaal van 2011 
geen Iv3-kwartaalcijfers meer in te sturen.

Het invoeren van de deelwaarneming heeft overigens alleen 
betrekking op de kwartaalcijfers. Alle gemeenten moeten 
 begrotings- en jaarcijfers blijven aanleveren.

Nieuwe Iv3-modellen 2011

Met ingang van het begrotingsjaar 2011 is het model van de 
Iv3-matrix veranderd. Daarom plaatst het CBS medio maart 
een nieuw model voor de kwartalen van 2011 op de kredo-
website.

De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe functie 160, Op-
sporing en ruiming conventionele explosieven, en het verval-
len van functie 612, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk.

Nieuwe functie 160
Vanaf 2010 kunnen gemeenten via het gemeentefonds een 
bijdrage ontvangen voor de kosten rond het opsporen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Om deze nieuwe ‘Bommenregeling’ te kunnen evalueren en 
de maatstaf te onderhouden is met ingang van 2011 de nieu-
we functie 160 geïntroduceerd in de Iv3: Opsporing en 

 ruiming conventionele explosieven. Voorheen moesten 
 gemeenten de lasten en baten van opsporing en ruiming van 
explosieven op functie 140, Openbare orde en veiligheid, ver-
antwoorden. Op de nieuwe functie 160 moeten de kosten van 
vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, spoed-
voorzieningen en grondwerkzaamheden in verband met de 
ruiming van explosieven worden geboekt. De bijdragen die 
gemeenten van het Rijk ontvangen ter dekking van de kosten 
moeten worden verantwoord op functie 921: Algemene 
 uitkering gemeentefonds.

Vervallen functie 612
Omdat de uitkeringen in het kader van de IAOW, de IAOZ 
en de WWIK gebundeld zijn met het I-deel van de Wet Werk 
en Bijstand, dienen de baten en lasten van deze gebundelde 
voorzieningen vanaf 2011 worden geboekt op functie 610. 
Deze functie heet vanaf 2011 Bijstandsverlening en inko-
mensvoorzieningen. Als gevolg van deze bundeling komt 
functie 612, Inkomensvoorziening vanuit het Rijk, met  ingang 
van 2011 te vervallen.

Ontwikkelingen op het gebied van de Informatie voor derden voor provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen.

nummer 1 –maart 2011 – 7e jaargang

Informatie voor derden (lv3)

Provinciale uitgaven openbaar vervoer verdubbeld 
sinds 2005

In 2011 geven provincies 944 miljoen euro uit aan open-
baar vervoer. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2005. In 
Noord-Brabant zijn de begrote uitgaven voor 2011 meer 
dan viermaal zo hoog als in 2005, in Zeeland zijn de uit-
gaven licht gedaald.

De zorg voor een goede regionale bereikbaarheid is een 
van de belangrijkste taken die de provincies hebben. 
 Provincies plannen hieraan in 2011 ruim 2,3 miljard euro 
uit te geven. Ruim 40 procent wordt besteed aan openbaar 
vervoer, ruim de helft aan landwegen en 7 procent aan 
 waterwegen en veerdiensten. De provincies steunen het 
openbaar vervoer vooral door het subsidiëren van bus-
diensten en regionale treinen. 

Bron: Webmagazine, maandag 21 februari 2011:
Provinciale uitgaven openbaar vervoer verdubbeld sinds 
2005
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Vrijval escrow Nuon: hoe komt dit in de Iv3?

Eind 2010 kwam de helft van de escrow van Nuon vrij. De 
escrow is een garantiestelling die bij de verkoop van Nuon is 
afgesproken met de koper Vattenfall. De helft hiervan, 200 
miljoen euro, is nu vrijgekomen en de commissie BBV heeft 
zich in een notitie uitgesproken over de manier waarop 
 gemeenten en provincies hiermee om moeten gaan.

De vrijgevallen escrow kan nu als verkoopbate worden geno-
men. Dit is in lijn met de eerdere notitie van de commissie 
BBV over de verkoop van Nuon. Daarin schreef de commis-
sie dat de escrow destijds nog niet als verkoopbate kon 
 worden genomen omdat nog niet zeker was of Vattenfall een 
claim op deze garantiegelden zou leggen. Dit laatste is niet 
gebeurd.
Het deel van de escrow dat nog niet is vrijgevallen kan nu 
nog niet als verkoopbate worden geboekt. Pas bij de volgen-
de keer dat een tranche van de escrow vrijvalt zal weer wor-
den bekeken of dat deel dan als verkoopbate kan worden 
beschouwd. 

Dit betekent dat de vrijgevallen escrow (de helft van de totale 
escrow) in 2010 in de Iv3 geboekt moet worden als baat op 
functie 330 (nutsbedrijven) met categorie 5.7 (aandelen en 
overige deelnemingen). Voor provincies is dit functie 7.2 en 
categorie 7.7.

Toezending KREDO-Nieuwsbrief gewijzigd

Met ingang van dit nummer is de toezending van de KREDO-
Nieuwsbrief gewijzigd. Voortaan wordt de gedrukte versie 
van de nieuwsbrief alleen nog toegezonden aan het hoofd 
 financiën. De officiële Iv3-contactpersonen en andere belang-
stellenden ontvangen een digitale versie van de nieuwsbrief. 
De Iv3-contactpersonen wordt gevraagd om de nieuwsbrief 
binnen de eigen organisatie te verspreiden onder belang-
hebbenden.
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De KREDO-nieuwsbrief is een uitgave van bureau  KREDO 
van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de 
financiële verslaglegging volgens de Iv3-regeling.
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Provincies steken 1,1 miljard euro in jeugdzorg

Voor 2011 hebben de provincies 1,1 miljard euro voor de 
jeugdhulpverlening begroot. Dat is 11 procent van hun 
budget. 

In 2005 kregen de provincies de regie over de jeugdzorg. De 
vraag naar jeugdhulpverlening nam sindsdien snel toe, van 
bijna 60 duizend aanmeldingen bij het Bureau Jeugdzorg in 
2005 naar ruim 100 duizend in 2009. Deze toename was 
enerzijds een gevolg van een stijging van het aantal jonge-
ren met problemen, maar anderzijds ook een reactie op in-
cidenten. Ouders, scholen en zorginstellingen zijn proble-
men eerder gaan signaleren. Omdat de Bureaus Jeugdzorg 
en de aanbieders van jeugdhulpverlening de stroom aan-
meldingen niet aankonden, liepen de wachtlijsten snel op.

Met de groei van de vraag kwam de financiering onder 
druk te staan. De provincies hebben eigen middelen aan-
gesproken om de wachtlijsten weg te werken. In de begro-
ting van 2010 kwam bijna 10 procent van de provinciale 
uitgaven aan jeugdhulpverlening uit de eigen middelen. 
Voor 2011 zakt dit naar 8 procent.

Bron: Webmagazine, maandag 7 februari 2011:
Provincies steken 1,1 miljard euro in jeugdzorg
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Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent 

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te 
ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010. 

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar 
verwachting in 2011 met 2,6 procent. Hiermee komen de 
opbrengsten voor het eerst boven de 8 miljard euro uit. De 
belangrijkste heffing van de gemeenten, de onroerende-
zaakbelasting (OZB), brengt dit jaar 3,4 procent meer op 
dan vorig jaar. 
De provincies begroten dit jaar 1,9 procent meer aan 
 opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is de kleinste stij-
ging sinds 1995. 
De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen 
bedraagt in 2011 ruim 2,3 miljard euro. Dit is 3,6 procent 
meer dan in 2010. Huishoudens betalen het grootste deel 
van deze stijging. 

Bron: persbericht, donderdag 20 januari 2011: 
Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent
www.cbs.nl>Publicaties>Webpublicaties


