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README bestand m.b.t. bestuursverklaringen Tozo 1 

 

 

 

0. UITVOERING DOOR GEMEENTE OF SAMENWERKINGSVERBAND 

 

In dit document is de uitvoering van Tozo 1 door de gemeente als 

uitgangspunt genomen. In de situatie waarin verschillende 

gemeenten de uitvoering daarvan hebben overgedragen aan een 

samenwerkingsverband kan –mits aan alle voorwaarden wordt 

voldaan (toegelicht in de modelbestuursverklaring)- voor ‘de 

gemeente’ gelezen worden ‘het samenwerkingsverband’. 

 

1. BESTUURSVERKLARING: WAARVOOR 

 

Voor de toepassing van de hardheidsclausule op grond van de 

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 is het vereist dat de 

gemeente aan SZW een bestuursverklaring heeft gezonden, 

inhoudende dat ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden 

sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van Tozo 1. 

 

2.  BESTUURSVERKLARING: IN WELKE SITUATIE 

 

Een bestuursverklaring voor 2020 kan relevant zijn indien de 

gemeente, op basis van de rapportage van de accountant, fouten 

en onzekerheden verantwoordt: 

 met betrekking tot de uitvoering van Tozo 1; en 

 ten aanzien van de belangrijke rechtmatigheidseisen (zie 

hiervoor bijlage I bij de Beleidsregel hardheidsclausule 

Tozo 1). 

 

Een bestuursverklaring voor 2020 is niet relevant voor: 

 verantwoorde fouten en onzekerheden ten aanzien van de 

fundamentele rechtmatigheidseisen bij Tozo 1; 

 verantwoorde fouten en onzekerheden met betrekking tot de 

uitvoering van Tozo 2 en 3. 

 

Indien de gemeente er in het geheel geen werk van heeft gemaakt 

om de (onder 3 bedoelde) fouten en onzekerheden op te heffen en 

te reduceren, kan geen sprake zijn van een zorgvuldige 

uitvoering en derhalve ook niet van het afgeven van een  

bestuursverklaring. 

 

3. GEEN BESTUURSVERKLARING: CONSEQUENTIE 

 

Indien de gemeente voor Tozo 1, ten aanzien van belangrijke 

rechtmatigheidseisen, fouten en onzekerheden heeft verantwoord, 

maar geen bestuursverklaring heeft afgegeven, verbindt SZW 

hieraan de conclusie dat de gemeente daartoe geen aanleiding 

heeft gezien en dat om die reden voor SZW geen aanleiding 

bestaat om de hardheidsclausule toe te passen. 
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4. BESTUURSVERKLARING: GEBASEERD OP HORIZONTALE VERANTWOORDING 

 

De bestuursverklaring is de uitkomst van de verantwoording die 

het college aan de gemeenteraad aflegt over de uitvoering van de 

Tozo. 

 

SZW treedt niet in de wijze waarop de bestuursverklaring, via 

deze horizontale verantwoording, tot stand komt en ook niet in 

de gemeentelijke conclusie dat sprake is geweest van een 

zorgvuldige uitvoering.  

 

Wel is in de beleidsregel bepaald dat het college en de 

gemeenteraad de inspanningen en maatregelen van de gemeente om 

fouten en onzekerheden op te heffen (gehele Tozo 1) en te 

reduceren (belangrijke rechtmatigheidseisen Tozo 1) in hun 

overwegingen moeten betrekken.  

 

5. BESTUURSVERKLARING: MODEL MET VORMVRIJE TOELICHTING  

 

Met de beleidsregel zijn ook twee modellen voor de 

bestuursverklaring vastgesteld. Het ene model betreft een door 

de gemeente af te geven bestuursverklaring en het andere model 

een door een Wgr-verband af te geven bestuursverklaring. 

 

De bestuursverklaring wordt voorzien van een beknopte 

toelichting op hoofdlijnen. Bij voorkeur blijft de 

bestuursverklaring, inclusief de beknopte toelichting, beperkt 

tot maximaal 4 pagina’s. Bij een uitgebreider document kan 

verzocht worden tot inkorting over te gaan. 

 

6. BESTUURSVERKLARING: ONDERTEKENING EN NAAMGEVING DOCUMENT 

 

De bestuursverklaring moet worden ondertekend door zowel het 

college als de gemeenteraad. Om praktische reden is geregeld dat 

één handtekening volstaat van de burgemeester, als lid van het 

college en tevens als voorzitter van de raad. 

 

Hoewel ook voor een Wgr-verband geldt dat de bestuursverklaring 

een gezamenlijk product is van het dagelijks- en algemeen 

bestuur, volstaat ondertekening door het algemeen bestuur. 

 

De ondertekening geschiedt met de pen (“natte handtekening”) en 

niet digitaal. 

 

Het in te zenden bestand dient voorzien te zijn van een unieke 

naam, bestaande uit (a)_(b)_(c), waarbij: 

 (a) het gemeentenummer betreft; 

 (b) de naam betreft van de gemeente of het Wgr-verband; 

 (c) verduidelijkt of de verklaring is afgegeven door een 

gemeente (“GEM”) of een Wgr-verband (“WGR”). 
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7. BESTUURSVERKLARING: GEEN ONDERDEEL SISA-VERANTWOORDING 

 

De bestuursverklaring maakt geen deel uit van de wettelijk 

geregelde SiSa-verantwoording. De toezending van de 

bestuursverklaring aan SZW kan dan ook niet plaatsvinden via de 

indiening van de verantwoordingsdocumenten in het kader van 

SiSa. 

 

8.  BESTUURSVERKLARING: TOEZENDING AAN SZW 

 

Inzending van de bestuursverklaring aan SZW geschiedt separaat 

en via de aparte SZW-postbus: financieringtozo@minszw.nl. 

 

Voor de inzending van een bestuursverklaring geldt geen formele 

termijn. Maar voor een voortvarende en soepele vaststelling van 

de rijksvergoeding is het van belang dat de gemeente de 

inzending van de bestuursverklaring snel ter hand neemt. Door 

een verklaring uiterlijk 30 september 2021 in te zenden is 

verzekerd dat die verklaring betrokken wordt bij de primaire 

vaststelling van de rijksvergoeding en wordt voorkomen dat een 

zware wissel wordt getrokken op de het vaststellingsproces van 

SZW.  
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