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Instemming verlenen aan het aanvragen van een Meerderjarige aanvullende uitkering. (MAU)
aan aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Als de gemeente tekort komt op het inkomensdeel WWB, kan het college bij de toetsingscommissie
WWB een verzoek indienen voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU). Een incidentele
aanvullende uitkering is pas aan de orde als de gemeente meer dan 10% van het bedrag van het
inkomensdeel tekort komt en het budgettekort niet het gevolg is van een onrechtmatige uitvoering van de
WWB of van beleidskeuzen dan wel van handelen door het college of de gemeenteraad.
Voor de jaren 2009 en 2010 is een IAU aangevraagd. 2009 is toegekend en voor 2010 moet nog een
beschikking worden ontvangen. Voor 2011 is eveneens een tekort van meer dan 10% en voor 2011 zal
een IAU worden aangevraagd.
Na een periode van drie jaar IAU, is dit (voor gemeenten groter dan 25.000 inwoners) een
afwijzingsgrond voor verdere verzoeken IAU. Het “Besluit WWB 2007” bepaalt dat de gemeente bij de
toetsingscommissie als dan een verzoek kan indienen voor een meerjarige (drie jaar) aanvullende
uitkering (MAU). Deze MAU is bedoeld als compensatie voor de gemeente die als gevolg van een
verdeelstoornis meerjarig tekort komt op haar inkomensdeel WWB.
Verwacht wordt dat het inkomensdeel voor 2012 wederom een tekort van meer dan 10% zal opleveren en
daarom is het in de rede om (voor 31 maart 2012) een MAU aan te vragen voor de jaren 2012, 2013 en
2014. Een van de voorwaarden om dit verzoek tot een MAU in te dienen is dat de gemeenteraad hiermee
(in tegenstelling tot de IAU) instemt.
B.

Voorgesteld besluit

Instemmen met het verzoek dat het College doet om een MAU aan te vragen voor de jaren 2012 t/m
2014.
C.

Aanleiding

Zie samenvatting.
D.

Toelichting

Zie samenvatting.
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E.

Beoogd resultaat

Instemming verkrijgen van de Raad voor het indienen van een verzoek voor een MAU.
F.

Oplossingen

n.v.t.
G.

Argumentatie

n.v.t.
H.

Monitoring en evaluatie

n.v.t.
I.

Tijdpad

Aanvraag MAU moet voor 31 maart 2012 zijn ingediend. Daarom goedkeuring voor deze datum.
J.

Financiële gevolgen

Risicobeperking inkomensdeel WWB.
K.

Communicatie

n.v.t.
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n.v.t.

Ter inzage liggende stukken
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