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1. In juli 2010 is er een fout gemaakt in de SISA bijlage. Welke concrete maatregelen 

heeft het College genomen om deze fout in de toekomst onmogelijk te maken? 

 

In juli 2009 is er een fout gemaakt in de SISA bijlage over 2008. 

Op dit moment worden alle processen van de gemeente opnieuw beschreven vanwege de 

overgang van taken en personeel naar Servicepunt71. In deze herziene processen wordt in 

ieder geval het volgende vangnet ingebouwd: 

- De bijlagen die verzonden worden aan SISA worden extra gecheckt op consistentie. 

Daarnaast wordt bij voor de gemeente negatieve beschikkingen de volgende werkwijze 

expliciet gehanteerd 

- Bij voor de gemeente negatieve beschikkingen wordt door de budgethouder altijd 
            weloverwogen een keuze gemaakt om (proforma) in bezwaar te gaan. 

 

2. Het ministerie heeft een beschikking naar de gemeente gestuurd met daarin de 

beslissing dat de gemeente € 295000 euro moet terug betalen. Graag ontvangen wij 

een kopie van deze beschikking.  

 

Zie bijgaande kopie 

 

3. Welke actie(s) heeft het college ondernomen na ontvangst van deze beschikking? 

Graag chronologische opsomming van alle ondernomen acties (correspondentie, 
telefoongesprekken, bezoeken etc.).  

 

juni 2010 

Er is contact geweest tussen de uitvoeringsorganisatie in Leiden, Leiderdorp en het ministerie 

van SZW m.b.t. de beschikking. Het ministerie heeft hierbij telefonisch aangegeven dat door 

 

 



het inzenden van de SISA bij de jaarrekening 2009 e.e.a. automatisch hersteld zal worden 

indien de rechtmatigheid inmiddels door de accountant zou zijn vastgesteld. De 

rechtmatigheid is met de vaststelling van de jaarrekening 2009 (in juni 2010) onomstotelijk 

koment vast te staan. 

 

Juli 2010 

De sisa bijlage 2009 is ingediend. We gingen ervan uit dat hiermee het bedrag zou worden 

hersteld. De terugvordering is geadministreerd als ‘terug te vorderen van het ministerie’. 

 

Januari 2011 

Er is door de uitvoeringsorganisatie in Leiden gerappelleerd bij het ministerie over het 

uitblijven van de gelden. Het ministerie heeft hierop niet gereageerd. 

 

September 2011 

Naar aanleiding van de rappel van januari is nogmaals gerappelleerd. 

 

Eind september 2011 

Het ministerie reageert, met excuses voor late reactie, dat zij gezien de ingediende Excel 

SISA sheet niets voor de gemeente kan doen. Nu pas wordt duidelijk dat er een verschil is in 

de ingediende Excel-sheet 2008 en de vastgestelde jaarrekening over 2008 van de gemeente 

Leiderdorp, die overigens beide zijn ingediend bij het Rijk. Het ministerie heeft zich in zijn 

besluit alleen gebaseerd op de input uit het Excel-bestand; dus niet op de jaarrekening, maar 

ook niet op de eigen administratie. Zo kan het dat een bedrag dat bij ‘2007’ is ingevuld maar 

voor 2008 is uitgekeerd, toch wordt teruggevorderd als niet rechtmatig uitgegeven in 2007. 

 

Oktober 2011 

Binnen Leiderdorp en de uitvoeringsorganisatie in Leiden wordt onderzocht wat er zich heeft 

voorgedaan, en wat de juiste, naar verwachting meest succesvolle aanvliegroute zal zijn om 

het geld terug te krijgen. Informeel overleg met het ministerie wordt opgestart. In eerste 

instantie lijkt dit tot een opening te leiden. 

 

November 2011 

Laatste begrotingswijziging voor 2011 wordt opgesteld, de raad wordt geïnformeerd. Gezien 

het feit dat meerdere gemeenten met een dergelijk probleem zijn geconfronteerd en gelet op 

de houding van het ministerie wordt voorgesteld om het verlies in de boeken op te nemen. 

Het ambtelijk overleg met het ministerie wordt voortgezet. 

 

Nu 

Het ministerie is het dossier aan het doornemen en zoekt naar mogelijkheden. Naar 

verwachting voor eind van het jaar uitspraak. Als de uitspraak negatief is zal de gemeente 

het ministerie formeel om een nieuw besluit vragen vanwege nieuw gebleken feiten en 

omstandigheden (conform art 4:6 AWB) en zal naar het CBS de gecorrigeerde Excel-sheet 

gezonden worden. Dit zou enige kans van slagen kunnen hebben gelet op de uitspraak van 

de Raad van State in een vergelijkbaar geval (fout in Sisa-tabel gemeente Aalburg, zie 

uitspraak in bijlage). 

 

4. Welke kosten (ambtelijke capaciteit, advies derden etc.) zijn en worden mogelijk nog 

gemaakt om het geld terug te krijgen?  

 

Alle tot nu toe ondernomen acties en de acties zoals hierboven beschreven passen binnen de 

huidige ambtelijke capaciteit van de gemeente Leiderdorp en/of de uitvoeringsorganisatie. 

Vooralsnog wordt geen enkele reden gezien voor externe inhuur. 

 

WWB – participatiebudget, Sisa bijlage. We willen weten hoeveel ambtelijke er zijn gemaakt, 

en wat de kosten van deze uren zijn. Immers, was de fout niet gemaakt dan hadden deze 

uren beter kunnen worden besteed.  

 



Antwoord:  

De uren die tot nu toe zijn besteed aan het terughalen van de participatiebudgetgelden ten 

bedrage van €295.000,-- zijn als volgt onder te verdelen: 

 

Ambtelijke uren afdeling Financien 10 uren x €69,57 (bruto, inclusief huisvestings- en 

personeelslasten) = € 695,70 

 

Ambtelijke uren afdeling Beleid  10 uren x €69,57 (bruto inclusief huisvestings en 

personeelslasten) = €695,70 

 

Ambtelijke uren Concerncontroller 5 uren x €69,57 (bruto, inclusief huisvestings- en 

personeelslasten) = €347,85. 

 

Totaal bedrag aan bestede uren is 25 uur en aan totale kosten zijn €1739,25 ten laste van de 

gemeente Leiderdorp. 
 

 

5. Waarom wordt de Raad pas nu geïnformeerd, en niet bijvoorbeeld meteen na de 
constatering dat het geld was geïnd door het ministerie?  

 

Zoals hierboven beschreven is de vordering van het ministerie na telefonisch overleg met het 

ministerie als ‘nog te vorderen’ opgenomen in de boeken. Pas eind september van dit jaar is 

gebleken dat het ministerie niet van plan is de gelden terug te betalen aan de gemeente als 

gevolg van de fout die we in 2009 hebben gemaakt. Met andere woorden: de gevolgen van 

deze fout werden ons dus eind september 2011 pas duidelijk. Na onderzoek naar de oorzaak 

en de mogelijke oplossingsrichtingen is eerst gekozen voor ambtelijk overleg met het 

ministerie van SZW om tot een oplossing te komen. Dit leek aanvankelijk kans van slagen te 

hebben. De raad is vervolgens in november via de begrotingswijziging geïnformeerd. 


