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Geacht college, 

Teneinde gemeenten te helpen bij het verbeteren van interne processen en 
teneinde de kans te verkleinen dat gemeenten zichzelf benadelen door het 
indienen van onjuiste gegevens (Sisa) bij het Rijk, vraag ik uw aandacht voor het 
volgende. 

Het budget voor de Wsw wordt verdeeld op grond van gegevens over de Wsw die 
door gemeenten individueel worden aangeleverd. Overeenkomstig de wet, gaat 
het Rijk uit van wat de gemeente meldt. Het indienen van juiste cijfers is aan 
gemeenten. SZW constateert echter dat er door tientallen gemeenten gegevens 
worden aangeleverd die foutief zouden kunnen zi jn, met naar het zich laat 
aanzien nog grotere financiële consequenties (circa 140 miljoen terugvordering 
over alle gemeenten gerekend) dan vorige jaren. 

Ik verzoek u dringend de inhoud van deze brief onder de aandacht te brengen van 
de gemeenteraad en van de organisaties of afdelingen die voor u de Wsw 
uitvoeren. 

Tevens vraag ik u deze br ief te agenderen voor de vergaderingen in uw gemeente 
in het voorjaar. Want op dat moment worden meestal door de gemeente de 
gegevens vastgesteld die worden ingediend. Op dat moment dienen beslissers 
zich een beeld te vormen van de plausibiliteit en correctheid van de cijfers. 

Fouten kunnen niet alleen voor uw gemeente, maar via de verdeelsystematiek 
ook voor andere gemeenten, grote financiële gevolgen hebben. Temeer omdat 
herstel van fouten buiten de correctietermijnen niet mogelijk is. In het 
navolgende zal ik hierop ingaan. 
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Verantwoordeli jkheid gemeenten op grond van Wsw en Sisa 
Met ingang van 2008 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Wsw. Overdracht van de uitvoering aan een openbaar lichaam (een Sw-bedrijf) 
op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is dan wel mogelijk, maar 
dat geldt uitdrukkelijk niet voor de taken die te maken hebben met de financiering 
en de verantwoording. De Wsw-budgetten worden toegekend aan de Colleges van 
B en W: zij moeten ook de verantwoording indienen. Er is slechts één 
uitzondering: in verband met Sisa tussen medeoverheden verantwoorden 
gemeenschappelijke regelingen (GR-en) een eigen deel (via Sisa aan de 
gemeenten). Het deel dat betrekking heeft op het aantal geïndiceerde inwoners 
en het aantal inwoners dat uitstroomt wordt door SZW direct - conform afspraken 
met de betrokken partijen (VNG, Divosa, Cedris en SZW) om uit te gaan van zo 
actueel mogelijke gegevens - gebruikt voor de verdeling van de budgetten. Het 
deel dat betrekking heeft op het totaal gerealiseerde arbeidsplaatsen en begeleid 
werkenplekken over jaar t , wordt door de gemeenten in de verantwoording over 
jaar t + 1 verantwoord en door SZW als basis gehanteerd voor de toepassing van 
artikel 9, eerste lid Wsw en artikel 18 Besluit uitvoering Wsw en begeleid werken. 

De Sisa-systematiek (single information, single audit), is gebaseerd op het 
principe dat de Colleges van B en W de informatie aan het Rijk verantwoorden die 
zij ook aan de gemeenteraad zenden. Hierdoor hoeft slechts eenmaal de 
verantwoording opgesteld en door een accountant gecertificeerd te worden. Het 
gaat bij de voor de Wsw benodigde cijfers slechts om vier indicatoren. 

De Sisa-systematiek houdt ook in dat het ministerie van SZW uit moet gaan van 
de - gecertificeerde - gegevens die door de gemeenten zijn verantwoord. 
Gemaakte fouten die buiten de wettelijke termijnen worden ontdekt kunnen niet 
meer worden hersteld. Er is inmiddels uitgebreide jurisprudentie die deze lijn 
ondersteunt. 

Deze gemeentelijke verantwoordelijkheid impliceert dat u als College zorg dient te 
dragen voor een adequate informatievoorziening tussen u en uw Sw-uitvoerders, 
en voor adequate administratieve procedures rond de verantwoording. 

Gemaakte fouten 
De door de gemeenten naar alle waarschijnlijkheid gemaakte fouten bij de 
verantwoording zijn alle terug te voeren op onvolkomenheden in de hierboven 
genoemde informatievoorziening en procedures. Deze betreffen onder meer: 

Onvoldoende zicht op waar inwoners met een Wsw-indicatie werkzaam 
zi jn; 
Geen of onduidelijke afspraken tussen gemeenten en Sw-bedrijven; 
Onvoldoende gebruik maken van de door het Rijk verstrekte voorlichting 
(circulaires, handreikingen en berichten op het SZW-Gemeenteloket). 

Financiële gevolgen 
De door de colleges ingediende verantwoordingen hebben een belangrijke functie: 

De verdeling van de taakstelling en het bijbehorende budget per 
gemeente (art. 8 Wsw); 
De vaststelling van onderrealisatie van de taakstelling en de daarop 
gebaseerde terugvordering (art. 9 Wsw); 
De toekenning van de bonus begeleid werken (art. 18 Besluit uitvoering 
Wsw en begeleid werken). 
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De financiële consequenties van fouten in de verantwoording kunnen groot zijn en 
werken waar het gaat om de toekenning van de budgetten ook door in de 
budgetten van andere gemeenten. 

Tenslotte maak ik u attent op het gemeenteloket. Daarop zijn en worden de 
gegevens van gemeenten, de Sisa-systematiek, alsook correctiemogelijkheden en 
termijnen openbaar gemaakt en toegelicht. In verband met de verwerking van 
correcties zal de termijn van 1 oktober a.s. als datum voor het versturen van de 
beschikkingen voor 2013 niet gehaald worden. Naar verwachting wordt dit 
halverwege oktober. 
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