
Format voor de Bijlage S iSa verantwoordingsinformatie 2015 

Vers ie : 11 januar i 2016 Defintief 

A L G E M E N E T O E L I C H T I N G 

Wat is de Bi j lage S iSa -veran twoord ings in format ie? 

Specifieke uitkeringen worden verantwoord via S i S a (art. 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet). De informatie hiervoor wordt in een vast 
format - deze bijlage - opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. 

U dient uiterlijk 15 juli 2016 de benodigde stukken, waaronder dit voor uw organisatie ingevulde bestand, via een speciaal daarvoor ingerichte 
website aan te leveren bij het C B S . De procedure en de aan te leveren stukken zijn nader toegelicht in de Nota Procedure Aanlevering 
Verantwoordingsinformatie 2015, te vinden via www.rijksoverheid.nl/sisa. Nadere toelichting over de in de diverse cellen in te vullen gegevens is te 
vinden in de bij dit format horende 'Invulwijzer 2015'. Deze invulwijzer is te vinden via de eerder genoemde website en bevat een toelichting over de 
werking van dit excelbestand en informatie per in te vullen cel (indicator). 

Hoe gebruikt u deze S iSa -ve ran twoord ingsb i j l age? 
Dit bestand bestaat uit een drietal tabbladen, die hieronder nader zijn toegelicht. 

In tabblad dient u 

Algemene toelichting het doel en gebruik van dit bestand nalezen 
Overzicht uitkeringen In te vullen algemene gegevens en een totaaloverzicht van alle bestaande specifieke uitkeringen in 2015 
Specifieke uitkeringen De verantwoordingsinformatie (indicatoren) invullen per specifieke uitkering. Dit ingevulde overzicht is de bijlage 

die u moet opnemen in (de toelichting op) uw jaarrekening. 

Vragen 
Voor vragen en/of opmerkingen over S i S a , deze verantwoordingsbijlage of andere aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen 
gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa. 
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Koi iJ n k r LI k s r e l a ti es 

OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN 2015 - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft. 

Type overheidslaag: 
Naam berichtgever: 
Berichtgevercode: 
Rapportage-periode: 

Gemeente selecteer uit lijst 
bijvoorbeeld: Aa en Hunze 
bijvoorbeeld: 1680 

Type overheidslaag: 
Naam berichtgever: 
Berichtgevercode: 
Rapportage-periode: 

Woerden 
0632 

selecteer uit lijst 
bijvoorbeeld: Aa en Hunze 
bijvoorbeeld: 1680 

Type overheidslaag: 
Naam berichtgever: 
Berichtgevercode: 
Rapportage-periode: 2015 

selecteer uit lijst 
bijvoorbeeld: Aa en Hunze 
bijvoorbeeld: 1680 

Bestandsnaam: sisa_2015_060632_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls wordt automatisch ingevuld 

SiSa-bijlage in de jaarrekening 

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina: 
De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in het PDF-bestand van uw jaarstukken te vinden op pagina (van het PDF-bestand): 

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren 

•Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via www.rijksoverheid.nl/sisa. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail 
uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven per organisatie. Een gezamenlijke mailbox (bijvoorbeeld sisa@gemeente.nl) heeft daarom de voorkeur. I 

Specifieke uitkeringen 

Onderstaand is een opsomming van alle specifieke uitkeringen in 2015. Op het tabblad 'specifieke uitkering' is hieruit voor uw organisatie een selectie gemaakt op basis van de 
regelingen die voor uw organisatie voorkomen op de verantwoordingslijst 2015 (te vinden via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/). 

Nr Naam specifieke uitkering 
A2 Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) 

C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II 
C9 Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw 
D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten 
D3 Excessieve kosten Archeologie 

D4A Regeling brede scholen 2009^itstel 
D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB) 
D10 (Volwassenen)Onderwijs (participatiewet) 2015-2017 
D11 Wet participatiebudget 2014 
E2 Stimuleringsregeling stille wegdekken 
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) 

E 6 B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) 
E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland 
E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (SiSa tussen medeoverheden) 
E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) 
E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere 
E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch 
E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam 
E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) 
E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 
E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

E27A Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa vervoerregio's) 
E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) 
E28 Regionale mobiliteitsfondsen 

E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen medeoverheden) 
E28C Regionale mobiliteitsfondsen (SiSa tussen medeoverheden) 
E29 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water 
E30 Quick wins binnenhavens 

E30B Quick wins binnenhavens (SiSa tussen medeoverheden) 
E37 Regeling Wilhelminasluis 
F4 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) 

F4B Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) 
F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) 

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)Jotaal 2014 
G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 ParticipatieweLgemeentedeel 2015 

G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWBJotaal 2014 
G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet^deel openbaar lichaam 2015 
G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen^gemeente 2015 

G3A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)Jotaal 2014 
G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen^deel openbaar lichaam 2015 
G5A Wet Participatiebudget (WPB)Jotaal 2014 
H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling 
H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding 
H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) 

2.01 Programma Bereikbaarheid Leeuwarden (SiSa tussen medeoverheden provinciale middelen) 

Minister van 
V&J 
BZK 
BZK 

OCW 
OCW 
OCW 
OCW 
OCW 
OCW 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
I&M 
EZ 
EZ 
EZ 

SZW 
SZW 
SZW 
SZW 
SZW 
SZW 
SZW 
SZW 
VWS 
VWS 
VWS 
FRL 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 
OCW D9 Onderwijsachterstandenb 

eleid 2011-2015 (OAB) 

Besluit specifieke 
uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenb 
eleid 2011-2014 

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 

Gemeenten 

Aard controle R 
Indicatornummer: D9 f 01 

Aard controle R 
Indicatornummer: D9 f 02 

Aard controle R 
Indicatornummer: D9 f 03 

Aard controle R 
Indicatornummer: D9 f 04 

ź 371.042 ź 94.423 ź 80.146 ź 125.032 
OCW D11 Wet participatiebudget 

2014 - overgangsrecht 
2015 reservringsregeling 
deel educatie 

Wet participatiebudget 

Gemeenten 

Besteding in 2015 van OCW-

gelden educatie binnen de 
grenzen van de 
reserveringsregeling. 

Aard controle R 
Indicatornummer: D11 f 01 

Baten in 2015 van OCW-gelden 
educatie binnen de grenzen van 
de reserveringsregeling. 

Aard controle R 
Indicatornummer: D11 f 02 

ź 120 ź 0 
I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden 

Provinciale beschikking 
en/of verordening 

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

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

Aard controle n. v. t. 
Indicatornummer: E27B f01 

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen 

Aard controle R 
Indicatornummer: E27B f 02 

Overige bestedingen (jaar T) 

Aard controle R 
Indicatornummer: E27B f 03 

Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen 

Aard controle R 
Indicatornummer: E27B f 04 

Correctie ten opzichte van 
tot jaar T verantwoorde 
overige bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag 
het alleen gaan over nog 
niet eerder verantwoorde 
bestedingen 

Aard controle R 
Indicatornummer: E27B f 05 

1 WO.FB20 ź 0 ź 532.743 ź 0 ź 0 
2 80EBC6B9 ź 9.832 ź 17.412 ź 0 ź 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 
laste van provinciale middelen 
tot en met (jaar T) 

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

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T) 

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

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee 

Als u kiest voor 'ja', betekent 
dit dat het project is afgerond 
en u voor de komende jaren 
geen bestedingen meer wilt 
verantwoorden 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: E27B f 06 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: E27B f 07 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: E27B f 08 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: E27B f 09 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: E27B f 10 

SiSa-bijlage 2015 



1 SiS a bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatiever strekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 
1 
2 

WO.FB20 ê 0 ê 698.312 N.v.t. Nee 1 
2 80EBC6B9 ê 516.340 ê 914.362 N.v.t. Ja 

SZW G1A Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw) -totaal 2014 

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 (iaar T -1) na 

1 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G1A f 01 

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

inclusief deel openbaar lichaam 

Aard controle R 

Indicatornummer: G1A f 02 

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

inclusief deel openbaar lichaam 

Aard controle R 

Indicatornummer: G1A f 03 

SZW G1A Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw) -totaal 2014 

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 (iaar T -1) na 

1 60632 Woerden 246,15 14,08 
SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 
Participatiewet -gemeente 
deel 2015 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr. 

Besteding (jaar T) algemene 
bijstand 

Gemeente 

I.1 Participatiewet (PW) 

Aard controle R 
Indicatornummer: G2 f 01 

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk) 

Gemeente 

I.1 Participatiewet (PW) 

Aard controle R 
Indicatornummer: G2 f 02 

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 03 

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk) 

Gemeente 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 04 

Besteding (jaar T) IOAZ 

Gemeente 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 05 

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk) 

Gemeente 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 06 

SZW G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet -gemeente 
deel 2015 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr. 

ê 0 ê 0 ê 0 ê 0 ê 0 ê 0 

SZW G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet -gemeente 
deel 2015 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr. 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud begi nnende 
zelfstandigen 

Gemeente 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 07 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
i eve nsonderhoud beginnende 
zelfstandigen 

Gemeente 

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

Aard controle R 
Indicatornummer: G2 f 08 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 
RÖ k) 

Gemeente 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard controle R 

Indicatornummer: G2 f 09 

Besteding (jaar T) 
Loo n kostensubs i d i e o. g .v. art. 
10d Participatiewet 

Gemeente 

I.7 Participatiewet (PW) 

Aard controle R 
Indicatornummer: G2 f 10 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk) 

Gemeente 

I.7 Participatiewet (PW) 

Aard controle R 
Indicatornummer: G2 f 11 

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2 f 12 

SZW G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet -gemeente 
deel 2015 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr. 

ê 0 ê 0 ê 0 ê 0 ê 0 Nee 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 
SZW G2A Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 
WWBJotaal 2014 

Gemeenten die uitvoering 
in (jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G2B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G2A) 

1 

1 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-1) 
se lecteren en in de kol o mmen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 01 

Besteding (jaar T-1) algemene 
bijstand 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 02 

Baten (jaar T-1) algemene 
bijstand (exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) 

Aard controle n. v. t. 
Indicatornummer: G2A f 03 

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n. v. t. 
Indicatornummer: G2A f 04 

Baten (jaar T-1) IOAW 
(exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 05 

Baten (jaar T-1) WWIK 
(exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard controle n.v.t. 

Indicatornummer: G2A f 11 

SZW G2A Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
WWBJotaal 2014 

Gemeenten die uitvoering 
in (jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G2B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G2A) 

1 

1 

60632 Woerden ź 6.411.420 ź 183.594 ź 448.377 ź 5.514 
Baten (jaar T-1) WWIK 
(exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard controle n.v.t. 

Indicatornummer: G2A f 11 

SZW G2A Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
WWBJotaal 2014 

Gemeenten die uitvoering 
in (jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G2B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G2A) 

1 

1 

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform de 
keuzes gemaakt bij indicator 
G2A / 01 

In de kolommen hiernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen 

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 06 

Besteding (jaar T-1) IOAZ 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 07 

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief 
Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 08 

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 09 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G2A f 10 

Baten (jaar T-1) WWIK 
(exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard controle n.v.t. 

Indicatornummer: G2A f 11 

SZW G2A Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
WWBJotaal 2014 

Gemeenten die uitvoering 
in (jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G2B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G2A) 

1 

1 

60632 Woerden ź 33.653 ź 0 ź 199.942 ź 58.496 ź 0 
SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)gemeented 
eel 2015 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

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

Aard controle R 

Indicatornummer: G3 f 01 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 02 

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

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 03 

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

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 04 

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

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 05 

Besteding (jaar T) Bob 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 06 

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)gemeented 
eel 2015 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

ź 0 ź 0 ź 0 ź 0 ź 0 ź 0 

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)gemeented 
eel 2015 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk) 

Aard controle R 

Indicatornummer: G3 f 07 

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

Aard controle R 
Indicatornummer: G3 f 08 

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee 

Aard controle n. v. t. 
Indicatornummer: G3 f 09 

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)gemeented 
eel 2015 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

ź 0 ź 0 Nee 
SZW G3A Besluit 

bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigenLtotaal 2014 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

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

Aard controle n.v.t. 
Indicatornummer: G3A f 01 

Besteding (jaar T-1) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 02 

Besteding (jaar T-1) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 03 

Baten (jaar T-1) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 04 

Baten (jaar T-1) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 05 

Besteding (jaar T-1) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 
Bob) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 06 

SiSa-bijlage 2015 
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1 60632 Woerden ź 123.249 ź 91 360 ź 4.509 ź 11.882 |ź 25.274 | 

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform de 
keuzes gemaakt bij G3A /' 01 

Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 
Rijk) 

Besteding (jaar T-1) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 

In de kolommen hiernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Aard controle n.v.t. 

Indicator-nummer: G3A f 07 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 08 

Aard controle R 

Indicatornummer: G3A f 09 

Aard controle R 
Indicatornummer: G3A f 10 

1 60632 Woerden ź 0 ź 0 ź 0 
SZW G5A Wet Participatiebudget 

(WPB^totaal 2014 

Wet participatiebudget 
(WPB) 

Gemeenten die uitvoering 
in (jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G5B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G5) 

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

Besteding (jaar T-1) 
participatiebudget 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Waarvan besteding (jaar T-1) 
van educatie bij roc's 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) 
participatiebudget 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Waarvan baten (jaar T-1) van 
educatie bij roc's 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam 

Reservering besteding van 
educatie bij roc's in jaar T voor 
volgend kalenderjaar (jaar T+1) 

inclusief deel openbaar lichaam 

Aard controle n.v.t. 

Indicatornummer: G5A f 01 

Aard controle R 
Indicatornummer: G5A f 02 

Aard controle R 

indicatornumner: G5A f 03 

Aard controle R 
Indicatornummer: G5A f 04 

Aard controle R 
Indicatornummer: G5A f 05 

Aard controle R 
Indicatornummer: G5A f 06 

1 60632 Woerden ź 850.953 ź 81 902 ź 64.659 ź 0 ź 120 

SiSa-bijlage 2015 


