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Aan de raad 

Samenvatting: 
Met ingang van 2010 leveren organisaties die de Wsw uitvoeren voor gemeenten, zelf SiSa 
verantwoordingsinformatie aan richting het CBS (en niet meer zoals voorheen via een aparte 
verantwoording met accountantsverklaring). Uit de doorlevering van die SiSa verantwoordings
informatie inzake de Wsw (vanuit het CBS aan de gemeente Hellendoorn) is gebleken dat de 
uitvoeringsorganisaties Wezo en Sa/Icon dezelfde verantwoordingsinformatie hebben opgegeven 
a/s (een gedeelte van de verantwoordingsinformatie vanuit) de gemeente Hellendoorn heeft 
gedaan in haar SiSa verantwoordingsbijlage in de Gemeenterekening 2010. Er is derhalve sprake 
van een dubbele telling bij de indicator "het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, 
exclusief deel openbaar lichaam" voor wat betreft de twee voornoemde uitvoeringsorganisaties. 
Het gaat hierbij om 3 geïndiceerde inwoners van de gemeente Hellendoorn die een dienstbetrek
king hebben bij Wezo dan wel Sa/Icon. Gebleken is dat de gemeente Hellendoorn ten onrechte de 
verantwoordingsinformatie vanuit de voornoemde uitvoeringsorganisaties heeft opgenomen in de 
SiSa verantwoordingsbijlage bij de Gemeenterekening 2010. Als gevolg hiervan wijzigt de 
vastgestelde SiSa verantwoordingsbijlage in de Gemeenterekening 2010 en moet de gemeente 
Hellendoorn een herziene aanlevering SiSa 2010 indienen. 

Opdracht: 
Via de SiSa verantwoordingsbijlage wordt verantwoording afgelegd over ontvangen specifieke 
uitkeringen, waaronder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit is een wettelijke verplichting 
(art. 17a van de Financiële-verhoudingswet). 

Aanleiding: 
In het geval van de gemeente Hellendoorn voeren drie organisaties de Wsw voor ons uit: Wezo, 
Sallcon en SOWECO. Met ingang van het jaar 2010 is voor onder andere de Wsw "SiSa tussen 
medeoverheden" van toepassing verklaard. Dit houdt in dat de uitvoeringsorganisaties de 
uitvoering/ besteding aan gemeenten verantwoorden via SiSa in de toelichting op hun eigen 
jaarrekening en niet langer via een aparte verantwoording met accountantsverklaring. De SiSa 
documenten worden aangeleverd bij het CBS en deze instantie levert de gegevens weer door aan 
de gemeenten. 

Ten tijde van de accountantscontrole bij de gemeente Hellendoorn (begin maart dit jaar) werd nog 
aangenomen dat voorgaande alleen gold voor de uitvoeringsorganisatie waarbij gemeenten in een 
gemeenschappelijke regeling zitten (in ons geval alleen SOWECO). Op advies van de accountant 
hebben wij daarom de verantwoordingsinformatie vanuit de twee andere uitvoeringsorganisaties 
- Wezo en Sallcon - in onze SiSa verantwoordingsbijlage 2010 opgenomen. Het gaat hierbij om 
3 geïndiceerde inwoners van de gemeente Hellendoorn die een dienstbetrekking hebben bij Wezo 
dan wel Sallcon. 

Uit de doorlevering van de SiSa verantwoordingsinformatie van de uitvoeringsorganisaties vanuit 
het CBS aan de gemeente Hellendoorn is gebleken dat Wezo en Sallcon zelf de betreffende ver
antwoordingsinformatie via hun eigen SiSa verantwoordingsbijlage in de jaarrekening 2010 heb
ben aangeleverd. Navraag leert dat ook uitvoeringsorganisaties waarvan een gemeente geen deel-
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nemer is in een gemeenschappelijke regeling, de uitvoering/ besteding via de SiSa verantwoor-
dingsbijlage in de jaarrekening moeten verantwoorden. De gemeente Hellendoorn heeft dus ten 
onrechte de voornoemde verantwoordingsinformatie opgenomen in de SiSa verantwoordings-
bijlage bij de Gemeenterekening 2010 . 

Doelstelling: 
Aanpassen van de SiSa verantwoordingsbijlage 2010 zodat geen sprake meer is van een dubbel
telling. 

Mogelijke oplossingen: 
N.v.t. slechts 1 oplossing mogelijk, zie hieronder. 

Voorgestelde oplossingen: 
Nader onderzoek wi js t uit dat de gemeente Hellendoorn ten onrechte de bedoelde verant
woordingsinformatie in de SiSa verantwoordingsbijlage heeft opgenomen. Het gaat hierbij om 3 
geïndiceerde inwoners van de gemeente Hellendoorn die werkzaam zijn bij Wezo dan wel Sallcon. 
In onderstaande tabel staat de indicator vanuit de SiSa verantwoordingsbijlage 2010 waar het 
om gaat, wat is ingevuld en wat het moet zijn: 

Regeling 

Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw) 

Indicator 

Met totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een 
dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om 
een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van 
de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar 
lichaam 

Was I Moet zijn 

32,75 29.75 

Voor al het overige is de SiSa verantwoordingsbijlage 2010 en ook de Gemeenterekening 2010 
ongewijzigd gebleven. 

Het ministerie van SZW is reeds middels een brief op de hoogte gesteld van deze kwestie. De 
gemeente Hellendoorn moet echter nog een herziene aanlevering van SiSa 2010 bij het CBS 
indienen (conform de formele regels). Eén van de procedurevereisten bij een herziene aanlevering 
op eigen initiatief (als zodanig kan dit geval worden beschouwd) is dat een datum van het 
akkoord van de gemeenteraad voor de herziene aanlevering/ de herziene jaarstukken benodigd is. 
Daarom leggen wi j deze kwestie aan u voor. 

Overigens heeft de controlerende accountant (in dit geval nog E&Y, vanaf 2011 PwC) de zaak 
bekeken en is to t de conclusie gekomen dat inderdaad sprake is van een dubbeltelling. Zij kan 
zich derhalve verenigen met het aanpassen van de SiSa verantwoordingsbijlage 2010 als hier
boven weergegeven (zie bijlage). 

Communicatie: 
N.v.t. 

Effecten meten: 
Een aangepaste SiSa verantwoordingsbijlage 2010 die in overeenstemming is met de werkelijk
heid. 

Planning: 
Na uw instemming met dit voorstel zal zo snel mogelijk een herziene aanlevering SiSa 2010 
worden gedaan. 



Concept Besluit: 
Instemmen met het aanpassen van de SiSa verantwoordingsbijlage 2010 in de Gemeenterekening 
2010 voor wat betreft de indicator "het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, 
exclusief deel openbaar lichaam" inzake de regeling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van 
32,75 naar 29,75. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-se(5rteUn'is, A HP burgemeester, 

fG.M. Zwijnenberg, mevr. Ä7R7 

Nijverdal, 6 september 2011 

Advies commissie(s): 
De commissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel als 
hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01600 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Nijverdal, 25 oktober 2011 
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Bijlagen: 
Brief accountant met gewaarmerkte-ßljlage 


