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Onderwerp:
Ingediende aanvraag MAU 2013-2015
Kennisnemen van:
de inhoud van de ingediende aanvraag MAU 2013-2015.
Inleiding:
De gemeente Woerden heeft de afgelopen drie jaar te kampen gehad met tekorten op de BUIG/het WWB
Inkomensdeel. Deze tekorten zullen zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. Op grond
daarvan heeft de gemeenteraad op 24 januari 2013 besloten om een aanvraag voor een meerjarige
aanvullende uitkering (MAU) in te dienen over de jaren 2013-2015.
Het college heeft conform het raadsbesluit de aanvraag MAU ingediend bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gebracht van de
inhoud van deze aanvraag.
Kernboodschap:

Voor de juiste plaatsing van dit document willen wij er op wijzen, dat de aanvraag er op gericht is om
feitelijke en statistische discrepanties aan te wijzen tussen het verdeelmodel van de WWB en de situatie in
de gemeente Woerden.
Aan de toekenning van de MAU kan door het Ministerie als voorwaarde worden gekoppeld dat de
gemeente middels een verbeterplan een deel van het verwachte budgettekort wegwerkt. Daar volgt naar
verwachting in juni 2013 meer informatie over.
De prognose van het verwachte budgettekort, zoals weergegeven in hoofdstuk 6 van de MAU aanvraag, is
gebaseerd op voorlopige budgetten en een verwachte kostentoename als gevolg van de aanhoudend
slechte economische situatie. De prognose historische extrapolatie en houdt nog geen rekening met
eventuele bezuinigingen de komende jaren en wijzigingen in de verdeelsystematiek.
Het indienen van de MAU aanvraag, met daaraan gekoppeld een eventueel verbeterplan, is onlosmakelijk
verbonden met het maken van expliciete, gedetailleerde en bindende afspraken met HNW over te leveren
prestaties. De verbeterafspraken in een eventueel integraal meerjarig verbeterplan MAU dienen daarom
vertaalbaar te zijn naar de DVO's. Bovendien moet de gemeente in staat zijn om hierop te sturen.

Vervolg:
In afwachting van de reactie van het ministerie nu al starten met de voorbereiding van het verbeterplan
MAU.
Bijlagen:
1.
2.

Aanvraag meerjarige aanvullende uitkering 2013-2015 (13L01016)
Samenvatting aanvraag meerjarige aanvullende uitkering 2013-2015 (13i.00992)
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