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De raad besluit: 

Akkoord te gaan met het indienen van een aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB 
BUIG Inkomensdeel 2013-2015. 

De gemeente Woerden heeft de afgelopen drie jaar te kampen gehad met tekorten op het WWB 
BUIG Inkomensdeel (l-deel). Als zich tekorten voordoen op het l-deel heeft de gemeente de 
mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een aanvullende rijksbijdrage in de vorm van een IAU 
of MAU. 

Een IAU is een incidentele aanvullende uitkering op het l-deel. Een gemeente kan bij een 
budgettair tekort l-deel van ten minste 10% in een bepaald jaar een IAU aanvragen. Zolang geen 
sprake is van een meerjarig tekort kan de gemeente bij een jaarlijks tekort een beroep doen op de 
IAU. Zodra sprake is van een meerjarig tekort kan de gemeente uitsluitend een beroep doen op de 
MAU. 

Een MAU is een meerjarige aanvullende uitkering op het l-deel. Een gemeente kan een beroep 
doen op de MAU als er gedurende 3 aaneengesloten jaren sprake is van een tekort van bepaalde 
omvang. Daarnaast moet het naar het oordeel van de Toetsingscommissie WWB (het toetsende 
orgaan van het ministerie SZW) aannemelijk zijn dat het tekort zich nog ten minste in drie 
aaneengesloten jaren zal voortzetten. 

Reden MAU aanvraag 

Om de komende jaren bij tekorten op het l-deel in aanmerking te kunnen komen voor een 
aanvullende Rijksbijdrage is het noodzakelijk om, in eerste instantie, een MAU aanvraag in te 
dienen. Indien de MAU aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt de gemeente Woerden de bij de 
MAU behorende aanvullingen per jaar. Indien dit niet het geval is kan de gemeente alsnog over 
2013 een IAU aanvraag indienen. Over de jaren daarna kan opnieuw een MAU en/of IAU aanvraag 
worden bezien. 

Inleiding: 

IAU/MAU 

Voorwaarden MAU aanvraag 
Het aanvragen van een MAU is een complexe en tijdrovende zaak. Samengevat dient ten behoeve 



van de MAU te worden aangeleverd: 
1. Een analyserapport dat: 

De oorzaken van het tekort van de afgelopen 3 jaar kan verklaren. 
- Aannemelijk maakt dat het meerjarig tekort geheel of gedeeltelijk gevolg is van een 

verdeelstoornis. 
2. Een beschrijving van de genomen maatregelen om dit tekort terug te dringen de afgelopen 

3 jaar. 
3. Een aannemelijke prognose van de te verwachten tekorten de komende 3 jaar. 
4. Een gedetailleerd integraal gemeentelijk verbeterplan voor ten minste 3 jaar inclusief 

(aanpalend) beleid, uitvoering, regie en borging door de gemeente. 

In de bijlage is nadere informatie opgenomen over de budgetten l-deel en de systematiek MAL). 

Specialistische expertise nodig bij MAU aanvraag 
Vanwege het benodigde commitment, de omvang, de complexiteit en de multidisciplinaire aspecten 
wordt voor de MAU aanvraag geadviseerd om een projectmatige en planmatige insteek te kiezen. 
De analyse die zal worden gemaakt om de oorzaken van het tekort te verklaren moet veel breder 
worden ingestoken dan alleen het WWB bestand. Hierbij is het nodig om ook input van andere 
afdelingen en beleidsterreinen te vragen. 
Ter ondersteuning en bewaking van het proces is het nodig om specialistische expertise in te 
schakelen. Vanwege de benodigde interne expertise is het echter niet wenselijk om de MAU 
aanvraag volledig uit te besteden. Een combinatie van extern specialisme en interne ambtelijke 
capaciteit is het meest efficiënt. 

Gevolgen MAU aanvraag 
Bij toekenning van de MAU worden oplopende tekorten, die het gevolg zijn van een meerjarige 
verdeelstoornis, opgevangen of ten minste beperkt. De gemeente Woerden heeft de afgelopen drie 
jaar te kampen gehad met tekorten van een hoger percentage dan de MAU vereist. Zij voldoet 
daarmee aan een van de eerste vereisten voor een MAU aanvraag. 

De financiële gevolgen en risico's van het niet aanvragen van de MAU zijn groot. Als er geen MAU 
aanvraag wordt ingediend kan ook geen IAU worden ingediend over het jaar 2013. Daarom geldt 
het advies om een MAU in de dienen. 

Bevoegdheid: 

Het gemeentelijk verzoek om een MAU-uitkering wordt door het college ingediend bij de 
Toetsingscommissie WWB. Hiervoor dient de raad vooraf instemming te verlenen. 

Beoogd effect: 

Het meerjarig tekort op het l-deel is terug gedrongen c.q. beperkt. 

Argumenten: 

• Met de toekenning van de MAU uitkering kunnen de oplopende tekorten, die het gevolg 
zijn van een meerjarige verdeelstoornis, worden opgevangen of ten minste beperkt. 
Hiermee kan het meerjarige tekort op het l-deel worden terug gedrongen. 

• Door het aanvragen van de MAU wordt, bij afwijzing, de mogelijkheid gewaarborgd om 
een IAU aanvraag te kunnen doen over tekorten in diezelfde periode. 

Kanttekeningen: 

De impact van een MAU aanvraag is stevig. Het is een transparant proces ten aanzien van college 
en Raad. Het vraagt om commitment aan de daaruit voortvloeiende meerjarige maatregelen, zowel 



in- als buitenshuis. 
De gemeente Woerden is voornemens om de uitvoering van bepaalde taken, op het gebied van 
werk en inkomen, uit te besteden aan het Nieuwe Werkbedrijf (HNW). Zij is bezig te veranderen in 
een regisserende en outsourcende gemeente. Dit gegeven vraagt, met het oog op het meerjarige 
verbeterplan MAU, om een duidelijk gestructureerde regie en heldere afspraken over de verdeling 
van verantwoordelijkheden. Het indienen van de MAU aanvraag is onlosmakelijk verbonden met 
het maken van expliciete, gedetailleerde en bindende afspraken met HNW over bovenstaande 
zaken. De verbeterafspraken in het integrale meerjarige beleidsplan MAU dienen daarom 
vertaalbaar te zijn naar de DVO's. 

Financiën: 

De kosten van de MAU aanvraag kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van 
de afdeling Sociale Zaken. 

Uitvoering: 

De MAU aanvraag heeft geen gevolgen voor de uitvoering. Het meerjarige verbeterplan zal naar 
verwachting gevolgen hebben voor de uitvoering in het Nieuwe Werkbedrijf. 

Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

1. Nadere informatie budgetten l-deel en systematiek MAU (12i.04556) 
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