
In deze nieuwsbrief gaan we in op ambtelijke fusie 
en Iv3, het adviesrapport van de werkgroep 1 van de 
Commissie Adviezen Vernieuwing BBV, Iv3-gegevens 
op Open Data en decentralisaties in het sociaal 
domein.

Ambtelijke fusie en de Iv3
Bij een ambtelijke fusie worden de ambtenaren van gemeenten 
in één gemeenschappelijke regeling geplaatst, waar zij het werk 
voor de betreffende gemeenten uitvoeren. In de Kredo 
nieuwsbrief van oktober 2014 stond abusievelijk vermeld dat 
inkomensoverdrachten vanwege bestuurlijke samenwerking op 
functie 005 ‘Bestuurlijke samenwerking’ geboekt dienen te 
worden. Er moet echter worden gekeken naar de taken van de 
gemeenschappelijke regeling en op basis hiervan moeten de 
inkomensoverdrachten op de betrokken functies van de 
gemeente worden verantwoord. 

Uniforme functies en 
categorieënlijst
In april 2015 is het adviesrapport van werkgroep 1 van de 
Commissie Adviezen Vernieuwing BBV verschenen. In dit rapport 
presenteert de werkgroep een vernieuwde uniforme functielijst 
en een vernieuwde indeling in categorieën. De nieuwe functie-
indeling moet bruikbaar zijn voor de financiële vergelijking 
tussen gemeenten en voor interne sturing en daarnaast geschikt 
zijn voor het leveren van de benodigde ‘informatie voor derden’ 
(Gemeentefonds, Rijk, Europese Unie e.a.). Daartoe dient de 
functie-indeling aan te sluiten op de gemeentelijke administratie. 
Er wordt voorgesteld het aantal functies te reduceren van bijna 
honderd op dit moment naar vijftig straks. De werkgroep 

adviseert daarnaast een gezamenlijke, geactualiseerde en op 
sommige punten vereenvoudigde indeling in economische 
categorieën te hanteren voor de Iv3. Het advies is de uniforme 
functies en nieuwe categorieën met ingang van verslagjaar 2017 
verplicht te stellen voor Iv3 en de uniforme functies verplicht op 
te nemen in de gemeentelijke administratie met ingang van 
verslagjaar 2018.
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Opbrengst heffingen 
gemeenten stijgt met  
1,9 procent in 2015
In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te 
ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan in 
2014. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de 
opbrengst van de onroerendzaakbelasting (ozb) het meest, 
gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van 
de reinigingsheffingen daalt licht.

De opbrengst van de ozb groeit in 2015 naar verwachting 
met 3,3 procent. Dit is een relatief geringe toename, de 
afgelopen vijf jaar was de gemiddelde stijging van de ozb 
4,2 procent. De rioolheffingen brengen in 2015 naar 
verwachting 1,5 miljard euro op. Dit is 2,4 procent meer 
dan in 2014. Bij de reinigingsheffingen begroten 
gemeenten een daling van 1,1 procent. Ook in 2014 daalde 
de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen, en wel 
met 1,3 procent..  
 
Bron: Persbericht, dinsdag 16 december 2014 

 CBS: opbrengst heffingen gemeenten stijgt met 
1,9 procent in 2015

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-003-pb.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-081-pb.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-081-pb.htm
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Tekort overheid 2014 met 
2,3 procent gelijk aan jaar 
eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van 
het bruto binnenlands product (bbp). Dit is evenveel als het 
jaar ervoor. De schuldquote van de overheid bleef ook 
vrijwel stabiel en was aan het eind van het jaar 
68,8 procent van het bbp.
Het saldo van de lokale overheden bevond zich ook het 
afgelopen jaar in de min. Zij hadden een tekort van 
2,1 miljard euro, iets slechter dan het jaar ervoor. Het tekort 
van de provincies verdubbelde tot 0,9 miljard euro, onder 
meer als gevolg van minder Rijksbijdragen. Het tekort van 
gemeenten halveerde daarentegen tot 1,1 miljard euro. De 
gemeenten hielden veel geld over aan grondtransacties. Ze 
kochten minder grond aan, maar verkochten meer. Ook de 
Rijksbijdragen aan gemeenten namen toe. De uitkeringen 
in het kader van de WMO namen af, terwijl meer beroep op 
de bijstand juist tot hogere uitgaven leidde.

Bron: Persbericht, donderdag 26 maart 2015 
 CBS: Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar 

eerder
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Sterke stijging provinciale 
uitgaven aan wegen
In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te 
geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna 
twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige 
Provinciale Statenverkiezingen. Gelderland verwacht 
600 miljoen euro te investeren in wegen en Drenthe 
11 miljoen euro.
 
Bron: Persbericht, maandag 16 maart 2015 

 CBS: Sterke stijging provinciale uitgaven aan wegen

Onbewerkte Iv3 via open data 
beschikbaar
De proef om onbewerkte Iv3-gegevens voor een breed 
publiek toegankelijk te maken door deze via open data te 
publiceren is in januari van start gegaan. Inmiddels is de 
definitieve versie beschikbaar waarin de onbewerkte Iv3-
gegevens van gemeenten over de jaren 2010-2015 zijn 
opgenomen. Later volgen ook data over de andere decentrale 
overheden. Voortaan zullen ook alle nieuwe leveringen van 
gemeenten ca. 10 dagen na de uiterste inzenddatum via open 
data beschikbaar worden gesteld. Gemeenten krijgen daarbij 
de mogelijkheid om binnen één maand na de uiterste 
inzenddatum nog een verbeterde versie in te sturen via de 
officiële manier van uploaden, met daarbij een notificatiemail 
naar kredo@cbs.nl. Verbeterde aanleveringen en eventuele te 
laat ingestuurde Iv3-matrices worden vervolgens 40 dagen na 
de uiterste inzenddatum via open data beschikbaar gesteld. 
Meer informatie is te vinden op  www.cbs.nl/kredo. 

Categoriegebruik in het 
sociaal domein 
Vanwege de drie decentralisaties (3D) in het sociaal domein is 
met ingang van 2015 een aantal nieuwe functies opgenomen 
in de Iv3. Voor veel nieuwe 3D-functies geldt dat de lasten 
vooral op de categorieën 4.2.3 ‘Sociale uitkeringen in natura’ 
en 4.2.4 ‘Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)‘ 
worden verwacht. 
Indien gemeenten de zorg zelf uitvoeren (met eigen of 
ingeleend personeel), moet uiteraard wel worden geboekt op 
categorieën als 1.1 ‘Loonbetalingen en sociale premies’, 3.x 
‘Goederen en diensten‘ en 6.2.2 ‘Overige kostenplaatsen’. 
Indien gemeenten de uitvoering van de zorgtaken 
onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling of 
centrumgemeente moeten de lasten worden verantwoord op 
categorie 4.2.4. Ook de uitbestedingen door gemeenten van 
jeugdbeschermings- en reclasseringstaken dienen te worden 
geboekt op categorie 4.2.4. Overige uitbestedingen en de 
inkoop van zorgtaken dienen veelal geboekt te worden op 
categorie 4.2.3, ook als er wordt ingekocht bij een stichting of 
bedrijf.
Uitbestedingen en inkoop dienen in geen geval geboekt te 
worden op de categorieën 3.4.3 ‘Aankopen niet-duurzame 
goederen en diensten’ en 4.2.1 ‘Subsidies aan 
marktproducenten’.
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