Is uw gemeente gefuseerd en wilt u data aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal
Domein? Hieronder volgen een aantal punten waar u op moet letten.
Data & Aanleverprocedure
Aanleveren data; De data die aangeleverd dient te worden gaat over de oude situatie. Dit houdt het volgende in:
mocht uw gemeente gefuseerd zijn op 1 januari 2019 dan levert u over de tweede helft van 2018 data aan
volgens de gemeentelijke indeling die in 2018 van toepassing was. Dit betekent ook dat de data aangeleverd
dient te worden aan de hand van de gemeentecode die in 2018 geldig was. Verder levert u per gemeente
afzonderlijk aan. Het aanleveren van een totaalwaarde voor de fusiegemeente is niet mogelijk.
Coördinator aanlevering data; Als gemeente kunt u ervoor kiezen om voor iedere gemeente een afzonderlijke
coördinator te registreren. U kunt er ook voor kiezen om één gemeenschappelijke coördinator aan te wijzen die
voor alle gemeenten die deelnemen aan de fusie de gegevens aan te laten leveren. Mocht u een nieuw
contactpersoon en of contactgegevens willen doorgeven dan kun u dat doen via monitorsociaaldomein@cbs.nl.
Inlogcodes; De inlogcodes van de oude gemeenten veranderen niet. Voor het uploaden van bestanden naar het
CBS kunt u zowel gebruik maken van de inlogcodes van de oude gemeenten als van de inlogcodes van de nieuwe
gemeente, zolang in de bestanden de gemeentecodes van 2018 worden gebruikt.
Op orde rapporten; Het downloaden van de op-orde rapporten is specifiek gekoppeld aan de gemeentecode van
de gemeente waarop het rapport betrekking heeft. U kunt daarom alleen het rapport downloaden met de
inlogcodes van de oude gemeenten.
Totstandkoming berekening aangeleverde data voor gefuseerde gemeenten
U levert voor alle gemeenten afzonderlijk cijfers aan voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Om ook tot
data te komen over een nieuwe fusiegemeente, worden er een paar bewerkingen gedaan. Hieronder leest u hoe
de cijfers voor de fusiegemeente tot stand komen.
Berekening cijfers nieuwe fusiegemeenten; Voor de gefuseerde gemeenten wordt op Waarstaatjegemeente
een gewogen gemiddelde berekend. Dit houdt in dat er gemiddelden worden berekend door rekening te houden
met de gemeentegrootte. Het herberekenen van het gemiddelde van fusiegemeenten gebeurt met
terugwerkende kracht. Waardoor de nieuwe gemeenten ook over de jaren dat ze nog niet bestonden alsnog een
getal hebben om te kunnen vergelijken. Dus als een aantal gemeenten in 2017 zijn gefuseerd tot gemeente X
dan wordt er voor gemeente X ook cijfers herberekend voor de jaren 2016 en eerder. Op CBS Statline vindt u
ook nog de cijfers van de gemeenten op basis van de oude gemeente indeling.
Publicatie cijfers fusiegemeenten; Bij de herberekening wordt rekening gehouden met de nieuwste indeling die
het CBS aanhoudt. De cijfers over 2018 van de nieuwe fusiegemeenten worden in het voorjaar van 2019
herberekend. De herberekening wordt ook verricht voor gemeenten die weer opgesplitst worden.
Niet alle gemeenten hebben cijfers aangeleverd binnen de fusiegemeente?; Wanneer niet alle gemeenten die
deel uitmaken van de fusiegemeenten cijfers hebben aangeleverd, dan zullen de cijfers van de fusiegemeenten
worden berekend met de cijfers van de gemeenten die wel cijfers hebben aangeleverd. Dit kan ervoor zorgen dat
het berekende cijfer geen juiste weergave is van de fusiegemeente.

VNG Realisatie
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 8008 | realisatie@vng.nl | IBAN: NL23BNGH0285143662 | KvK: 27348329

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
waarstaatjegemeente@vng.nl
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