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OCW D9 Onderwijsachterstandenb
eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor voorschoolse 
educatie die voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen 
(conform artikel 166, eerste lid 
WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken 
over voor- en vroegschoolse 
educatie met bevoegde 
gezagsorganen van scholen, 
houders van kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 279.786 € 59.995 € 76.462 € 0 
Besteding (jaar T) 

(en eventueel besteding van 
voorgaande jaren voor zover 
nog niet eerder verantwoord)

Aard controle R
Indicatornummer: E5 / 01

€ 25.740 
Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 WO.FB20 € 0 € 16.410 Nee
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 
(jaar T);

exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                                                                                                             

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02

4,00 1,00
SZW G1C-2 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw)

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit SiSa 
(jaar T-1) regeling G1B + 
deel gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G1C-1)

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-1) 
selecteren en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

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 (T-
1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T-
1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                      

                                    inclusief 
deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in (T-1), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 
                                            
                                            
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
begeleid werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar 
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05

1 0632 (Woerden) 334,75 19,74 267,81 15,26
Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 
(exclusief Rijk)                                                                      

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02

€ 5.968.263 € 144.015 
Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW              

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04

€ 226.348 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 

I&M E5 Verzameluitkering I&M

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

I&M E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

SZW G1C-1 Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 
Gemeentedeel 2012

Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw)

Gemeenten verantwoorden 
hier alleen het gemeentelijk 
deel indien er in (jaar T) 
enkele of alle inwoners 
werkzaam zijn bij een 
Openbaar lichaam o.g.v. de 
Wgr.

SZW G2 I Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 WWB                                           
I.1 WWB: algemene 
bijstand

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                            

I. 2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.



Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ                
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 23.364 € 0 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08

€ 122.971 € 10.022 
Baten (jaar T) WWIK             
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 09

€ 0 
Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 
Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 6.827 € 205.145 € 14.512 € 7.067 € 0 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08

€ 0 € 0 
Besteding (jaar T) 
participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 
participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 
educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van toepassing 
voor gemeenten die in (jaar T-
1) duurzame plaatsingen van 
inactieven naar werk hebben 
gerealiseerd en verantwoord 
aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05

€ 1.942.937 € 255.791 € 63.165 € 0 € 0 
Het aantal door de gemeente in 
(jaar T) ingekochte trajecten 
basisvaardigheden

Het aantal door volwassen 
inwoners van de gemeente in 
(jaar T) behaalde NT2-
certificaten, dat niet meetelt bij 
de output-verdeelmaatstaven uit 
de verdeelsleutel van Onze 
Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

31 52
VWS H10_2010 Besteding 2008 aan 

jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum 
voor jeugd en gezin in uw 
gemeente gerealiseerd in de 
periode 2008 tot en met 2011? 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1
Indicatornummer: H10_2010 / 01 Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 626.128 € 893.786 € 961.183 € 1.202.570 Ja

I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

I. 5 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)
 
Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) indien 
zij de uitvoering in (jaar T) 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Brede doeluitkering 
Centra voor Jeugd en 
Gezin (BDU 
CJG)_Hernieuwde 
uitvraag 2008 tot en met 
2011

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten


