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0. Inleiding en korte managementsamenvatting 

 

In 2013 heeft de commissie 141 verzoeken ontvangen van gemeenten om in aanmerking te komen 

voor een aanvullende uitkering. Hierbij heeft de meerjarige aanvullende uitkering (MAU) dit jaar om 

verschillende redenen meer aandacht gevraagd dan eerdere jaren. Dit had vooral te maken met het 

grotere aantal verzoeken (35 in 2012 en 45 in 2013) en het grotere aantal voortgangsrapportages naar 

aanleiding van in eerdere jaren toegekende MAU-verzoeken (van 12 in 2012 naar 17 in 2013). 

Wat betreft het indienen van een MAU-verzoek heeft de Toetsingscommissie WWB (commissie) de 

procedure iets aangepast, ten einde gemeenten tegemoet te komen door de vragen nog meer tot het 

minimale te beperken. Daarbij kon in een aantal situaties worden volstaan met indiening van een 

verkort verzoek en is een tool beschikbaar gesteld aan gemeenten die op een aantal punten behulpzaam 

kon zijn om te bepalen of een gemeente al dan niet kon volstaan met indiening van een verkort 

verzoek. 

Naar aanleiding van de budgetverhoging van circa 9% in juni 2013, is aan 22 gemeenten een brief 

gestuurd om deze gemeenten in de gelegenheid te stellen om aan te geven of deze budgetverhoging 

een ander licht werpt op de prognoses van toekomstige tekorten. Dit bleek bij 6 gemeenten het geval te 

zijn. 

Veel aandacht is besteed aan een heldere communicatie richting gemeenten. Dit had enerzijds 

betrekking op de rapporten, die goed leesbaar en begrijpelijk dienen te zijn voor gemeenten. 

Anderzijds is, net als vorig jaar, aan alle gemeenten die daar behoefte aan hadden, een gesprek met 

APE en de inspectie aangeboden. 

Over 15 MAU-verzoeken heeft de commissie een positief advies uitgebracht. Over 30 verzoeken heeft 

de commissie negatief geadviseerd, maar daarbij tevens aangegeven dat deze gemeenten, mits aan de 

voorwaarden wordt voldaan, over 2013 wel aanspraak kunnen maken op een incidentele aanvullende 

uitkering (IAU). 

Zoals aangegeven, is het aantal voortgangsrapportages toegenomen van 12 in 2012 naar 17 in 2013. Er 

is extra aandacht besteed aan de inhoud en kwaliteit van de voortgangsrapportages. Immers deze 

geven goed weer in welke mate gemeenten daadwerkelijke maatregelen hebben genomen voor het 

terugdringen van het beïnvloedbare deel van het tekort. De wisselwerking met de Inspectie SZW 

(inspectie) is daarbij intensiever geworden hetgeen ook ten voordele is voor de gemeenten. De 

kwaliteit van de voortgangsrapportages neemt in de ogen van de commissie nog steeds toe. 

De commissie heeft voor alle 17 betreffende gemeenten geadviseerd om de uitbetaling van de MAU-

uitkering niet te verlagen of terug te vorderen. Wel is aan een vijftal gemeenten een brief gezonden om 

te wijzen op enkele zorgpunten, waar bij de beoordeling van de volgende voortgangsrapportage in het 

bijzonder op zal worden gelet. 

Het aantal IAU-verzoeken is weliswaar gedaald van 288 over 2011 naar 96 over 2012, maar het aantal 

ligt ruim boven de aantallen IAU-verzoeken van de beginperiode van de WWB. 
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Het analyseformulier is waar mogelijk aangepast op basis van de ervaringen van het jaar ervoor. 

Aangezien de commissie beschikt over CBS- en UWV-gegevens, kon de uitvraag bij gemeenten 

worden beperkt. 

Ook is geïnvesteerd in een verdere verfijning van de methode om te beoordelen in hoeverre de 

argumenten van de gemeente worden weerspiegeld door beschikbare cijfers. 

De beoordeling is in de loop der jaren complexer geworden, hetgeen ondermeer te maken heeft met 

het aantal verzoeken, waar dat aan de orde is de samenhang bij de beoordeling en het feit dat over 

eenzelfde gemeente soms in eerdere jaren ook adviezen zijn uitgebracht.  

Ondanks de grote aantallen IAU- en MAU-verzoeken en voortgangsrapportages, is de commissie er in 

geslaagd de staatssecretaris tijdig te adviseren zodat zij vóór 31 december 2013 alle beschikkingen aan 

de gemeenten kon doen toekomen. 

Opbouw van het jaarverslag 

In hoofdstuk 1 treft u informatie aan over de organisatie en samenstelling van de commissie. 

In hoofdstuk 2 treft u de informatie over de incidentele aanvullende uitkering (IAU) aan. Het betreft 

cijfers over het aantal verzoeken, de positieve en negatieve adviezen en de zaken die de commissie 

zijn opgevallen. 

In hoofdstuk 3 treft u de informatie over de meerjarige aanvullende uitkering (MAU) aan. Het betreft 

het aantal verzoeken, positieve en negatieve adviezen, de bevindingen over de voortgangsrapportages 

van gemeenten aan wie in eerdere jaren al een MAU-verzoek is toegekend en de zaken die de 

commissie zijn opgevallen. 

Hoofdstuk 4 tot slot bevat een korte vooruitblik. 

In bijlage 1 treft u de voor IAU en MAU relevante regelgeving aan. In de regelgeving hebben zich in 

2013 verschillende wijzigingen voorgedaan. 

Bijlagen 2 en 3 bevatten overzichten over de beoordeling van alle ingediende verzoeken. 

 

 

De voorzitter van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand, 

Dr. A. Mosterd 

 

De secretaris van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand, 

Drs. P.M.C. Janssen  
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1. Organisatie 

 

De commissie heeft in 2013 afscheid genomen van dhr. Van der Veen; hij was tot 1 april 2013 

voorzitter van de commissie. Het voorzitterschap is overgenomen door dhr. A. Mosterd. Verder is per 

1 april 2013 als nieuw lid toegetreden mevrouw B. Irik. Voor het overige hebben zich in 2013 geen 

wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de commissie. De commissie bestond in 2013 uit de 

heer R. van der Veen (tot 01-04-2013), de heer A. Mosterd (voorzitter vanaf 01-04-2013) en de leden 

mevrouw M. Mittendorff, de heer S. Zouridis, de heer G. Jaarsma en mevrouw B. Irik (vanaf 01-04-

2013). 

In 2013 heeft de commissie 10 maal vergaderd, te weten op 18 januari, 20 maart, 15 mei, 19 juni, 14 

augustus, 4 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en 4 december. 

De samenstelling van het secretariaat is niet gewijzigd en bestond in 2013 uit de heer P. Janssen 

(secretaris), mevrouw H. Bosch en de heer A. Flapper. 

In 2012 was de website van de commissie voorlopig ondergebracht bij de website van het 

gemeenteloket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2013 is ervoor gekozen 

om de website van de commissie permanent bij het gemeenteloket onder te brengen vanwege de goede 

kwaliteit van de beheeromgeving en zijn verder enkele verbeteringen aangebracht. De website van de 

commissie blijft overigens wel direct bereikbaar via www.toetsingscommissiewwb.nl.  
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2. Adviezen incidentele aanvullende uitkering 

 

De regelgeving met betrekking tot de incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2012 is met ingang 

van 1 januari 2013 op twee punten gewijzigd: 

• het vereiste dat indiening van een IAU-verzoek via het digitaal verantwoordingssysteem 

(DVS) moest geschieden is opgeschort; 

• wanneer bij gemeenten met een inwonertal tussen 10.000 en 40.000 beoordeling van beleid en 

uitvoering aan de orde is, kunnen beleid en uitvoering niet alsnog aanleiding zijn voor een 

positief advies indien het handhavings- en sanctiebeleid, dan wel de uitvoering daarvan, 

ontoereikend is. 

Een overzicht van de voor de IAU over 2012 relevante wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1.  

 

2.1 Overzicht van het aantal verzoeken en uitgebrachte adviezen 

 

In 2013 hebben 96 gemeenten een verzoek ingediend voor een IAU uitkering over 2012. Het totale 

bedrag van de 96 door de commissie in behandeling genomen verzoeken over 2012 bedroeg 

€ 19.483.052. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de advisering over alle 96 verzoeken. 

Voor de vaststelling van het bedrag waarop een gemeente aanspraak kon maken bij een positief 

advies, is de commissie in beginsel uitgegaan van de netto lasten van bijstand zoals deze zijn 

opgenomen in de door de gemeente over 2012 afgelegde verantwoording, op de wijze als bedoeld in 

artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet (SiSa-bijlage). In 17 gevallen bleek dat de door de 

gemeente via het aanvraagformulier ingediende opgave niet overeen kwam met de gegevens volgens 

deze bijlage. Conform regelgeving is uitgegaan van de SiSa-bijlage, tenzij de gemeente kon aantonen 

dat de SiSa-bijlage niet correct was en dit werd ondersteund door een accountantsverklaring. Na 

navraag bij de gemeenten bleek overigens de SiSa-opgave in de meeste gevallen correct te zijn.  

Van de 96 gemeenten hadden er: 

• 20 minder dan 10.000 inwoners; 

• 68 tussen de 10.000 en 40.000 inwoners en 

• 8 meer dan 40.000 inwoners. 

 

Over 4 gemeenten moest negatief worden geadviseerd vanwege het feit dat deze gemeenten over de 

periode 2012-2014 aanspraak konden maken op een MAU-uitkering maar geen verzoek daartoe 

hadden ingediend. In zo’n situatie bestaat er geen recht meer op IAU. 
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Tabel 1 Positieve en negatieve adviezen 

  Aantal Perc. Bedrag Perc. 

Ingediend 96 100,0% 19.483.052 100,0% 

Positief advies 87 90,6% 17.608.906 90,4% 

A. t/m 10.000 inwoners 20 20,8% 1.534.840 7,9% 

B. 10.001 t/m 40.000 inwoners 63 65,6% 10.138.154 52,0% 

C. meer dan 40.000 inwoners 4 4,2% 5.935.912 30,5% 

Negatief advies 9 9,4% 1.874.146 9,6% 

A. t/m 10.000 inwoners 0 0,0% 0 0,0% 

B. 10.001 t/m 40.000 inwoners 5 5,2% 315.046 1,6% 

C. meer dan 40.000 inwoners 4 4,2% 1.559.101 8,0% 

 

2.1.1 Algemene toelichting op de adviezen 

Het verzoek van een gemeente komt voor inhoudelijke behandeling in aanmerking als: 

• het verzoek tijdig is ingediend, 

• het saldo van bestedingen en baten meer dan 110% bedraagt van het budget als bedoeld in 

artikel 69 van de WWB en 

• de gemeente over 2012 niet in aanmerking kwam voor een meerjarige aanvullende uitkering 

(MAU). 

 

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Welke dat zijn is afhankelijk van de gemeente-

grootteklasse. 

 

Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

Deze gemeenten dienen te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium.   

 

Gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners 

De gemeenten in deze categorie dienen allereerst te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium.  

Voorts dient sprake te zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen dat zij 

voldoen aan het criterium van artikel 15, vijfde lid, Regeling WWB of aan een van de door de 

commissie geformuleerde statistische criteria of dat de uitzonderlijke situatie blijkt uit de door de 

gemeente verstrekte informatie. Wanneer dit niet het geval is, kunnen beleid en uitvoering naar het 

oordeel van de commissie aanleiding geven tot een positief advies (hardheidsclausule). 

Voor de beoordeling van de situatie op de arbeidsmarkt maakt de commissie allereerst gebruik van 

objectieve statistische criteria, te weten:  

• Het arbeidsmarktcriterium in de Regeling WWB (afgekort: WWB-criterium). Wanneer zowel 

de instroom in de gemeente in 2012 als percentage van de gemiddelde instroom over de jaren 

2009 t/m 2011 hoger is dan het vergelijkbare landelijk percentage, als de uitstroom in deze 

gemeente in 2012 als percentage van de gemiddelde uitstroom in de jaren 2009 t/m 2011 lager 

is dan het vergelijkbare landelijk percentage. 
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• De criteria van de commissie, te weten: 

o Het WBB-criterium: wanneer het percentage van de werkloze beroepsbevolking 

(WBB) in het COROP-gebied waartoe de gemeente behoort tussen 2010 en 2012 met 

meer dan 1 procentpunt is gestegen ten opzichte van de landelijke ontwikkeling in 

dezelfde periode, wordt tot een uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie geconcludeerd. 

o Het NWW-criterium: wanneer de stijging van het aantal niet werkende werkzoekenden 

(NWW) in 2012 ten opzichte van 2010 in die gemeente 5 procentpunt hoger is dan het 

vergelijkbare landelijk percentage, wordt tot een uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie 

geconcludeerd. 

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners 

Deze gemeenten dienen te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium. Daarnaast dient in ieder geval 

naar het oordeel van de commissie sprake te zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, 

wil de commissie positief kunnen adviseren. Dit betekent dat zij hetzij moeten voldoen aan ten minste 

één van de objectieve statistische arbeidsmarktcriteria hetzij dat de commissie op grond van de 

beoordeling van de door de gemeente verstrekte informatie tot de conclusie komt dat er sprake was 

van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Bovendien dienen beleid en uitvoering naar het 

oordeel van de commissie niet mede oorzaak te zijn van het tekort.  

 

2.1.2 Nadere toelichting bij de positieve adviezen 

 

Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners 

In deze categorie hebben 20 gemeenten een verzoek ingediend. Over al deze verzoeken is door de 

commissie positief geadviseerd. 

Gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners 

Van de 63 gemeenten met een inwonertal tussen 10.000 en 40.000 en een positief advies, voldeden 54 

gemeenten aan tenminste één van de statistische criteria. Relatief veel gemeenten voldeden aan het 

NWW-criterium, namelijk 43 van de 54 gemeenten. Sommige gemeenten voldeden aan meerdere 

criteria. 

Van de 9 gemeenten die niet voldeden aan de objectieve (statistische) criteria werd de door de 

gemeente verstrekte informatie beoordeeld op de vraag of er sprake was van een uitzonderlijke situatie 

op de arbeidsmarkt. Bij 4 gemeenten kwam de commissie tot het oordeel van een uitzonderlijke 

arbeidsmarktsituatie).  

Bij gemeenten waar geen sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt heeft de 

commissie beoordeeld of beleid en uitvoering toch aanleiding vormen voor een positief advies 

(hardheidsclausule). Dit leidde tot 5 positieve adviezen. 
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Tabel 2 Positieve adviezen o.b.v. objectieve criteria 

  Aantal Percentage Bedrag Percentage 

Arbeidsmarkt, 

statistische 

criteria 54 85,7% 8.199.443 80,9% 

w.v. WWB 9 14,3% 958.606 9,5% 

w.v. WBB 2 3,2% 206.644 2,0% 

w.v. NWW 43 68,3% 7.034.193 69,4% 

Arbeidsmarkt, 

informatie 

gemeente 4 6,3% 1.288.893 12,7% 

Beleid en 

uitvoering 5 7,9% 649.818 6,4% 

Totaal 63 100,0% 10.138.154 100,0% 

 

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners 

Er zijn in totaal 4 positieve adviezen uitgebracht (zie tabel 3). 

Van deze 4 gemeenten voldeden 3 gemeenten aan een van de statistische criteria en is bij 1 gemeente 

de situatie op de arbeidsmarkt als uitzonderlijk beoordeeld op basis van de door de gemeente 

verstrekte informatie en de informatie waarover de commissie zelf beschikte. 

Tabel 3 Positieve adviezen voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners 

  Aantal Percentage Bedrag Percentage 

O.b.v. statistische criteria 3 75,0% 4.520.923 76,2% 

•                    w.v. WWB 1 25,0% 94.508 1,6% 

•                    w.v. WBB 0 0,0% 0 0,0% 

•                    w.v. NWW 2 50,0% 4.426.416 74,6% 

O.b.v. informatie van 

gemeenten 1 25,0% 1.414.989 23,8% 

Totaal 4 100,0% 5.935.912 100,0% 

 

2.1.3 Adviezen tot afwijzing nader toegelicht 

 

Van de in totaal 96 verzoeken om IAU heeft de commissie in 9 gevallen een negatief advies 

uitgebracht. Het aantal negatieve adviezen ligt met 9,4% (9/96) beneden het percentage negatieve 

adviezen over 2011 (15,3%).  

Het betrof 5 gemeenten met een inwonertal tussen 10.000 en 40.000 en 4 gemeenten met meer dan 

40.000 inwoners. 

 

 

 



 

 

12 

 

Tabel 4 Negatieve adviezen  

    Aantal Perc. Bedrag Perc. 

A. t/m 10.000 inwoners 0 0,0% 0 0,0% 

B. 

10.001 t/m 40.000 

inwoners 5 55,6% 315.046 16,8% 

C. meer dan 40.000 inwoners 4 44,4% 1.559.101 83,2% 

  Totaal 9 100,0% 1.874.146 100,0% 

 

Tabel 5 Afwijzingsgronden en relatie tot grootteklasse 

    
Vanwege geen 

beroep op MAU Onrechtmatigheid Arbeidsmarkt Beleid 

    
Aan-

tal Bedrag 

Aan-

tal Bedrag 

Aan-

tal Bedrag 

Aan-

tal Bedrag 

A. 

t/m 10.000 

inwoners n.v.t. n.v.t. 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

B. 

10.001 t/m 

40.000 

inwoners 4 228.587 0 0 1 1.921 n.v.t. n.v.t. 

C. 

meer dan 

40.000 

inwoners 0 0 0 0 2 1.282.553 2 276.547 

  Totaal 4 313.124 0 0 3 1.284.475 2 276.547 

 

Over 4 gemeenten moest negatief worden geadviseerd vanwege het feit dat deze gemeenten over de 

periode 2012-2014 aanspraak konden maken op een MAU-uitkering maar geen verzoek daartoe 

hadden ingediend. In zo’n situatie bestaat er geen recht meer op IAU. 

Toegang tot de IAU is wel mogelijk voor gemeenten die in aanmerking konden komen voor een MAU 

over de periode 2012-2014, het verzoek om MAU hebben ingediend, maar zijn afgewezen omdat er 

geen sprake was van een – noemenswaardig – effect van een verdeelstoornis op het tekort of in 

tenminste een van de jaren 2012-2014 geen tekorten werden verwacht van ten minste 2,5%. 

In de categorie gemeenten met meer dan 40.000 inwoners was in het verslagjaar het aantal negatieve 

adviezen relatief hoog, namelijk 4 van de 8 door grote gemeenten ingediende verzoeken. Onder de 

huidige economische omstandigheden is het onvermijdelijk dat de wettelijk voorgeschreven procedure 

voor deze categorie gemeenten tot relatief veel negatieve adviezen leidt. Wanneer namelijk het oordeel 

luidt dat geen sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, dan leidt dit bij gemeenten 

met meer dan 40.000 inwoners tot een negatief advies, terwijl bij kleinere gemeenten het gevoerde 

beleid alsnog aanleiding kan vormen om tot een positief advies te komen. Daarnaast bevat de 

regelgeving voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners niet alleen het vereiste dat naar het 

oordeel van de commissie sprake dient te zijn van een uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie, maar ook 

dat het tekort niet mede is veroorzaakt door beleidskeuzes van dan wel handelen door het college of de 

gemeenteraad, . Bij gemeenten met minder dan 40.000 inwoners geldt deze bepaling niet. 
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Uit tabel 5 blijkt dat bij 2 van de 4 negatieve adviezen voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners 

de reden voor het negatieve advies is dat bij de gemeente naar het oordeel van de commissie geen 

sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Bij 2 gemeenten was naar het oordeel 

van de commissie wel sprake van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, maar was de 

commissie van oordeel dat het tekort mede werd veroorzaakt door beleidskeuzes van dan wel handelen 

door het college of de gemeenteraad, met inbegrip van een ontoereikend gemeentelijk handhavings- en 

sanctiebeleid, dan wel de uitvoering daarvan. 

 

2.1.4. Ontwikkeling van het aantal verzoeken 

    

Tabel 6 Verzoeken en uitgaven over 2004 t/m 2012 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal 

verzoeken 

65 55 26 64 76 180 259 288 96 

Aantal 

toekenningen 

59 49 25 59 70 171 226 244 87 

Bedrag toe-

kenningen in 

€ 

9.913.564 5.983.691 10.490.000 6.603.085 16.738.295 35.134.471 76.524.924 132.292.609 17.608.906 

Gemiddeld 

uitgekeerd 

bedrag in € 

168.027 122.116 419.600 111.917 239.119 205.465 338.606 542.183 202.401 

In % van het 

macrobudget 

0,20% 0,10% 0,25% 0,20% 0,40% 0,90% 1,90% 3,27% 0,36% 

Bron: Ministerie van SZW 

 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal verzoeken is afgenomen van 288 voor IAU over 2011 naar 96 voor 

IAU over 2012. Het totaal toegekende bedrag bedraagt circa € 17,6 mln. en was € 132,3 mln. Het 

gemiddeld uitgekeerde bedrag is afgenomen van € 542.183 over 2011 naar € 202.401 over 2012. Deze 

afnames hebben veel te maken met het feit dat over 2011 nog sprake was van een macrotekort van 

16,8%, terwijl dit percentage over 2012 0,6% was. 

Geconstateerd kan worden dat de aantallen en bedragen weer in de richting gaan van het niveau van 

2008. 
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2.2. Zaken die opvielen bij beoordeling en advisering door de commissie 

 

In deze paragraaf wordt in het kort toegelicht welke opvallende zaken de commissie bij de 

beoordelingen is tegengekomen en of dit eventueel voor een volgend jaar aanleiding kan geven tot 

aanpassingen. 

2.2.1 De aanvraagprocedure 

Gelet op verschillende knelpunten die zich hebben voorgedaan met het door SZW beschikbaar 

gestelde digitaal verantwoordingssysteem (DVS), heeft SZW besloten om het gebruik van DVS 

tijdelijk op te schorten. De commissie heeft er daarom voor gekozen om indiening van IAU-verzoeken 

via e-mail te laten verlopen. Voordelen hiervan waren dat (technische) problemen als het niet kunnen 

inloggen in DVS, het niet kunnen bijvoegen van formulieren of het wegvallen van eerder ingevulde 

tekstvakken, zich niet voordeden en dat het secretariaat geen ondersteuning nodig had van de helpdesk 

van DVS. Vragen van gemeenten, zoals door wie het IAU-verzoek ondertekend moest worden, 

konden eenvoudig worden beantwoord. Ook zal de commissie de toelichting bij de 

aanvraagformulieren voor IAU over 2013 opnieuw bezien en waar nodig aanpassen of verduidelijken. 

In 2012 had de commissie met name het analyseformulier bij een IAU-verzoek grondig herzien. Een 

aantal onderdelen uit het formulier bleek echter tot veel vragen bij gemeenten te leiden. Het 

analyseformulier is aangepast en de uitvraag bij gemeenten is sterk verminderd, omdat de commissie 

de cijfers die al langs andere weg beschikbaar zijn (zoals cijfers over de bestandssamenstelling) niet 

meer uitvraagt. Het nieuwe formulier leidde nauwelijks tot vragen van gemeenten en de commissie 

verwacht dan ook dat het huidige formulier een goede basis biedt voor de verzoeken die in 2014 

worden ingediend. Wel is de vergelijkbaarheid van de door gemeenten aangedragen cijfers voor 

verbetering vatbaar. Ook kan de onderbouwing door de gemeenten verder worden verbeterd. Bij het 

opstellen van het nieuwe formulier zal aan beide punten aandacht worden besteed. 

Evenals eerdere jaren is aan Divosa aangeboden om een presentatie over de IAU te geven, maar 

wegens weinig belangstelling van gemeenten heeft dit geen doorgang gevonden. 

 

2.2.2 Beoordeling en advisering door de commissie 

 

In de eerste helft van 2013 heeft de commissie besloten om de door haar gehanteerde statistische 

criteria (het WBB-criterium en het NWW-criterium) voor de IAU-verzoeken die in 2013 konden 

worden ingediend niet aan te passen. Naar aanleiding van verschillende signalen, zoals de constatering 

dat de huidige criteria in beperkte mate selectief zijn en het signaal dat cijfers over niet werkende 

werkzoekenden (NWW) door administratieve inhaalslagen mogelijk minder goed bruikbaar zijn, heeft 

de commissie besloten om begin 2014 de statistische criteria opnieuw te bezien en eventueel aan te 

passen. 

Hoewel het aantal IAU-verzoeken aanzienlijk kleiner was dan het jaar ervoor (288 in 2012 en 96 in 

2013) en ook het aantal verzoeken dat zelfstandig beoordeeld diende te worden omdat niet aan een van 

de statistische criteria werd voldaan kleiner was, heeft de beoordeling de nodige tijd gevergd. Zo is de 



 

 

15 

 

lijn die in 2012 is ingezet op punten verfijnd en bestendigd. Dit betrof vooral de wijze waarop de 

commissie zich een algemeen beeld vormt van de arbeidsmarktsituatie van een gemeente om de 

argumenten van de gemeente zelf tegen die achtergrond te kunnen plaatsen en verder nadere 

uitwerking van een kader om beleid en uitvoering te beoordelen. 

Daarnaast heeft ook het bewaken van de consistentie de nodige aandacht gevraagd. Dit betreft in de 

eerste plaats consistentie met door de gemeente eerder ingediende IAU-verzoeken, een situatie die, 

naarmate de IAU langer bestaat, ook vaker voor kan komen. Waar beoordeling van beleid en 

uitvoering aan de orde is, let de commissie er dan onder meer op wat met eventuele aandachtspunten 

uit eerdere adviezen met betrekking tot IAU-verzoeken is gedaan en of sprake is van voldoende 

monitoring en (bij)sturing. In de tweede plaats betreft dit consistentie in de regio, met name wanneer 

veel omliggende IAU-gemeenten aan een van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoen. 

Ook is aandacht uitgegaan naar beoordeling van het handhavings- en sanctiebeleid van een gemeente. 

Door een in 2013 in werking getreden wijziging in de regelgeving, dient de commissie, wanneer 

beoordeling van beleid en uitvoering aan de orde is, een separaat oordeel over de toereikendheid van 

(uitvoering van) het handhavings- en sanctiebeleid van de gemeente te geven; voorheen vormde dit 

een integraal onderdeel van de beoordeling van beleid en uitvoering. 

In 2013 zijn er verschillende gemeenten geweest die zowel een IAU-verzoek over 2012 als een MAU-

verzoek voor de periode 2013-2015 hebben ingediend. De commissie heeft specifiek aandacht besteed 

aan deze situatie en heeft geconcludeerd dat de IAU en MAU twee verschillende regelingen zijn met 

ieder hun eigen systematiek en referentiekader. Het is daarbij mogelijk dat voor een zelfde gemeente 

op het IAU-verzoek negatief en op het MAU-verzoek positief wordt geadviseerd of vice versa of dat 

in het kader van de IAU beleid en uitvoering als voldoende worden beoordeeld, terwijl in het kader 

van de MAU beleid en uitvoering moeten worden verbeterd/aangescherpt om tekorten terug te 

dringen. In het kader van de IAU kan de commissie ten aanzien van beleid en uitvoering met een 

minder diepgaande beoordeling volstaan, met name omdat de beoordeling een terugblik betreft over 

2012. Daarentegen is het bij de MAU een centraal uitgangspunt dat de gemeente de effecten van haar 

beleid en uitvoering moet verbeteren, indien het tekort niet geheel is veroorzaakt door aantoonbare 

verdeelstoornissen. In feite doet de commissie daarbij geen uitspraak over de kwaliteit van het huidige 

beleid, maar heeft zij op grond van de wet- en regelgeving te beoordelen of de gemeente bereid is in 

de komende periode de effecten van haar beleid en uitvoering naar het gewenste niveau te verbeteren, 

rekening houdend met de uitkomsten van een statistisch onderzoek naar aantoonbare 

verdeelstoornissen. 

Tot slot hebben bezwaar- en beroepsprocedures de aandacht van de commissie gevraagd. Dit had te 

maken met het feit dat in 2012 veel IAU-verzoeken over 2011 zijn ingediend en 44 van de 289 

verzoeken naar aanleiding van het advies van de commissie door de staatssecretaris van SZW zijn 

afgewezen. Zoals ook in andere jaren het geval was, hebben veel van de gemeenten wier verzoek is 

afgewezen hiertegen bezwaar aangetekend. In een aantal gevallen werd hierbij door de gemeente 

nieuwe informatie verstrekt, die door de commissie, op verzoek van SZW, is beoordeeld. Ook is in een 

enkel geval door SZW een nadere toelichting van de commissie gevraagd op een uitgebracht advies. 
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Verder is, evenals vorig jaar, waar mogelijk lering getrokken uit hetgeen bij bezwaar en beroep naar 

voren is gekomen en is dit betrokken bij de inrichting van het beoordelingsproces, dan wel 

meegenomen bij de advisering over de verzoeken die in 2013 zijn ingediend. 
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3. Adviezen meerjarige aanvullende uitkering 

3.1 Overzicht van verzoeken en uitgebrachte adviezen 

 

In 2013 heeft de commissie 45 verzoeken ontvangen voor de MAU over de periode 2013 tot en met 

2015. 

In het kader van de pretoets is over 21 verzoeken negatief geadviseerd: 

• bij 13 gemeenten kon worden vastgesteld dat het tekort, vanwege ex ante inperking en/of het 

feit dat de gemeente slechts deels met het objectief verdeelmodel te maken had, niet kon zijn 

veroorzaakt door een verdeelstoornis; 

• bij 7 gemeenten achtte de commissie de prognose van de gemeente aannemelijk dat niet in elk 

van de jaren 2013-2015 een tekort van ten minste 2,5% werd verwacht; 

• 1 gemeente voldeed niet aan een van de toegangsdrempels voor de MAU: over 2012 was geen 

sprake van een tekort van ten minste 2,5%. 

Naar aanleiding van het onderzoek door de Inspectie SZW (inspectie), waarbij APE als deskundige is 

betrokken, is over de resterende 24 gemeenten als volgt geadviseerd: 

• bij 7 gemeenten was sprake van een negatieve verdeelstoornis en heeft de commissie negatief 

geadviseerd; 

• bij 2 gemeenten heeft de commissie, gelet op de geringe verdeelstoornis en na contact met de 

gemeenten, negatief geadviseerd; 

• bij 15 gemeenten was sprake van een verdeelstoornis die groter was dan 5% en achtte de 

commissie het opgestelde verbeterplan voldoende om het beïnvloedbare deel van het tekort in 

een periode van 3 jaar geheel weg te werken, zodat positief is geadviseerd. 

 

3.2 Beoordeling voortgang verbeterplannen 

 

Aan 10 gemeenten is de MAU voor de periode 2011-2013 toegekend en aan 7 gemeenten de MAU 

voor de periode 2012-2014. Dit betekent dat deze gemeenten over elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 

respectievelijk 2012, 2013 en 2014 dienen te rapporteren over de geboekte voortgang ten aanzien van 

de in het verbeterplan opgenomen maatregelen ter terugdringing door de gemeente van het 

beïnvloedbaar geachte deel van het tekort. 

In de volgende tabel wordt een en ander getoond. 
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 MAU 2010-2012 

(3e rapportage) 

MAU 2011-2013 

(2e rapportage) 

MAU 2012-2014 

(1e rapportage) 

Aantal ingediende 

rapportages 

0 10 7 

Aantal positieve adviezen 0 10 7 

Aantal adviezen tot 

verlaging/terugvordering 

van de MAU-uitkering 

0 0 0 

 

De commissie heeft in 2013 veel aandacht besteed aan de voortgangsrapportages. Dit had enerzijds te 

maken met het toegenomen aantal voortgangsrapportages (12 in 2012 en 17 in 2013). Anderzijds 

wilde de commissie, omdat de MAU berust op solidariteit tussen gemeenten, meer inzetten op de 

ontwikkeling bij gemeenten, onder meer door bij haar beoordeling aan gemeenten aandachtspunten 

voor de toekomst mee te geven om tekorten verder terug te dringen. 

De 17 voortgangsrapportages zijn op verzoek van de commissie door de inspectie geanalyseerd, 

waarna de commissie hierover heeft geoordeeld en haar advies aan de staatssecretaris van SZW heeft 

uitgebracht. De commissie meent dat er in alle gevallen voldoende aanleiding was om te adviseren 

uitbetaling van de MAU-uitkering niet te verlagen of terug te vorderen.  

Wel is aan een vijftal gemeenten een brief gezonden om te wijzen op enkele zorgpunten, waar bij 

tijdens de beoordeling van de volgende voortgangsrapportage in het bijzonder op zal worden gelet. 

Deze punten hadden te maken met de sturing op de in het verbeterplan opgenomen doelen en het 

wegwerken van het door de gemeente beïnvloedbare deel van het tekort.   

 

3.3. Zaken die opvielen bij beoordeling en advisering door de commissie 

 

3.3.1 De aanvraagprocedure 

 

Net als bij de IAU, is ook de indiening van de MAU-verzoeken via e-mail gegaan in plaats van via 

DVS. Hiervoor gelden dezelfde bevindingen als zijn beschreven in par. 2.2.1. 

Verder heeft het secretariaat op 13 februari tijdens een Divosa-bijeenkomst een presentatie gegeven 

over de MAU. Aanleiding hiervoor was vooral het feit dat de regelgeving op een aantal punten was 

gewijzigd. 

Mede naar aanleiding van de evaluatie van de MAU, uitgevoerd in 2012, is gemeenten de 

mogelijkheid geboden om onder voorwaarden te kunnen volstaan met indiening van een verkort 

MAU-verzoek. Ongeveer eenderde van de gemeenten heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Met een verkort verzoek kon worden volstaan wanneer: 

1. het maximale effect van eventuele verdeelstoornissen op het tekort ten hoogste 5% was of 

2. de gemeente niet voor elk van de jaren 2013, 2014 en 2015 een tekort verwachtte van ten 

minste 2,5% of 
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3. aan de gemeente al eerder een MAU was toegekend (over de periode 2009-2011, verlengd 

naar 2012) en de gemeente een hernieuwd verzoek doet. 

Ad 1. Maximaal effect eventuele verdeelstoornis ten hoogste 5% 

Om het maximale effect te kunnen bepalen, is aan gemeenten een rekentool verstrekt, welke door 

SZW, in nauw overleg met de commissie, is opgesteld. Eenzelfde rekentool is in 2012 ook door de 

commissie gebruikt, maar is toen niet aan gemeenten verstrekt. In 2013 is de tool wel aan gemeenten 

beschikbaar gesteld, omdat dit een gemeente veel werk kan besparen bij indiening van een verzoek. 

Immers, indien tevoren al kan worden vastgesteld dat het tekort in de referteperiode nooit voor meer 

dan 5% veroorzaakt kan zijn door een verdeelstoornis (bijvoorbeeld als gevolg van ex ante-inperking 

en/of doordat het budget grotendeels historisch wordt bepaald), kan al worden vastgesteld dat het 

verzoek om die reden zal worden afgewezen en is het in het kader van de MAU niet nodig dat een 

gemeente een analyse opstelt van de mogelijke oorzaken van het tekort of een verbeterplan opstelt ter 

terugdringing van het tekort. 

Mede omdat dit de eerste keer is dat de tool door gemeenten kon worden gebruikt en de berekening 

van het effect van mogelijke verdeelstoornissen in beginsel een lastige materie is, heeft de tool tot 

relatief veel vragen van gemeenten geleid, welke overigens goed konden worden beantwoord. 

Onbedoeld wekte de tool echter ook verwachtingen bij gemeenten. Bijvoorbeeld bij een hoge 

maximale verdeelstoornis werd verwacht dat de feitelijke verdeelstoornis ook groot zou zijn en 

daarmee dus het beïnvloedbare deel van het tekort klein. Een beperkt aantal gemeenten verwachtte dat 

bij een uitkomst van meer dan 5% het advies op het MAU-verzoek zondermeer positief zou zijn. 

De signalen zijn geanalyseerd en besproken door de commissie met als belangrijkste conclusie dat 

vooral de toelichting bij de tool ten behoeve van de MAU 2014-2016 zal worden verbeterd. 

Ad 2. Verwachting dat het tekort niet in elk van de jaren 2013-2015 ten minste 2,5% zal 

bedragen 

Wanneer de commissie de prognose van de gemeente aannemelijk acht dat zich niet in elk van de jaren 

2013, 2014 en 2015 een tekort zal voordoen van ten minste 2,5%, dan adviseert zij om het MAU-

verzoek af te wijzen. Zaken als een analyse van de oorzaken van het tekort en een verbeterplan zijn 

dan in het kader van de MAU niet meer aan de orde. Daarom heeft de commissie ook aan deze 

gemeenten de mogelijkheid geboden om te volstaan met indiening van een verkort verzoek. 

Opvallend is dat veel gemeenten een externe deskundige inschakelen en dan tot een technische 

toekomstprognose komen, welke vooral gericht is op het inschatten van toekomstige budgetten. Het 

beleidsmatige verhaal erachter ontbreekt vaak. Het is zeer de vraag of deze methodiek bijdraagt aan de 

bewustwording van gemeenten voor toekomstige ontwikkelingen en vooral in hoeverre zij hier zelf 

invloed op kunnen uitoefenen. 

Bij haar beoordeling heeft de commissie gelet op de reactie van de gemeente en ook gekeken naar 

tekorten in het verleden, geschoond voor macro-effecten. Tekorten uit het verleden bleken soms heel 

sterk te fluctueren. Doordat gemeenten die geen toekomstige tekorten verwachten konden volstaan met 

een kort verzoek, miste de commissie achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de oorzaken van 
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tekorten in het verleden, hetgeen beoordeling van de toekomstprognoses op aannemelijkheid 

bemoeilijkte. 

Gelet op de bevindingen heeft de commissie besloten om in 2014 geen verkort verzoek op grond van 

de toekomstprognoses toe te staan. 

Ad 3. Hernieuwd verzoek 

Van deze mogelijkheid hebben 4 gemeenten gebruik kunnen maken. Aanvankelijk werd verwacht dat 

dit tot vertragingen in de behandeling van het verzoek zou leiden. Immers, een verbeterplan hoefde 

nog niet te worden ingediend, terwijl uit nader onderzoek naar verdeelstoornissen kon blijken dat een 

verbeterplan wel noodzakelijk was. Commissie en inspectie hebben dit door communicatie richting de 

betreffende gemeenten zoveel mogelijk ondervangen. De ervaring van het afgelopen jaar leert dat dit 

mede door het tijdig hierop anticiperen van de zijde van de gemeente uiteindelijk niet tot 

onoverkomelijke vertragingen heeft geleid. 

 

3.3.2 Inhoudelijke beoordeling van de MAU-verzoeken 

 

Onderzoek naar verdeelstoornissen 

Om verschillende redenen hebben deze onderzoeken meer aandacht van de commissie gevraagd dan 

vorige jaren. 2013 was het eerste jaar waarin sprake was van gemeenten die een hernieuwd MAU-

verzoek konden indienen. Dit betrof de groep gemeenten aan wie die de MAU voor de periode 2009-

2011 (verlengd naar 2012) is toegekend. Omdat bij de MAU sprake is van een leermodel, is in die 

jaren veel veranderd. Zo wordt nu rekening gehouden met ex-ante inperking, is het aantal factoren 

sterk uitgebreid omdat gemeenten in ruime mate gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om 

factoren aan te leveren die mogelijk een verdeelstoornis kunnen veroorzaken (waardoor de 

verklaringsgraad is toegenomen) en worden de peildata voor de gegevens jaarlijks geactualiseerd. 

Door al deze elementen is het effect van verdeelstoornissen op het tekort in de referteperiode anders 

dan de effecten zoals berekend in het kader van de MAU voor de periode 2009-2011 (later verlengd 

tot 2012), terwijl het verdeelmodel nauwelijks is gewijzigd. 

Mede op verzoek van de commissie is veel aandacht besteed aan een heldere communicatie richting 

gemeenten. Dit had enerzijds betrekking op de rapporten, die goed leesbaar en begrijpelijk dienen te 

zijn voor gemeenten. Anderzijds is, net als vorig jaar, aan alle gemeenten die daar behoefte aan 

hadden, een gesprek met APE en de inspectie aangeboden. De commissie heeft geconstateerd dat 

gemeenten, meer dan vorig jaar, behoefte hadden aan dergelijke gesprekken, want er is door vrijwel 

alle gemeenten gebruik van gemaakt. 

Eén van de vragen die door meerdere gemeenten aan de orde is gesteld, was of de relatief grote 

macrotekorten in twee van de drie refertejaren (te weten 2010 en 2011) effect hebben op het 

percentage van het tekort dat verklaarbaar is uit verdeelstoornissen. De commissie heeft dit zorgvuldig 

bezien en stelt vast dat de vaststelling van het macrobudget, inclusief de tussen Rijk en gemeenten 

gemaakte afspraken in het bestuursakkoord, welke golden in voor- en tegenspoed, buiten de 

competentie van de commissie vallen. Bovendien merkt de commissie op dat de vangnetten van de 
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MAU (en IAU), die berusten op solidariteit tussen gemeenten, niet zijn bedoeld voor de compensatie 

van de feitelijke doorwerking van eventuele macrotekorten voor een individuele gemeente. Om 

vorenstaande redenen zag de commissie geen aanleiding om de huidige werkwijze van de MAU te 

wijzigen. 

Tot slot is aan een viertal gemeenten waarbij de uitkomst van het oriënterend onderzoek naar 

verdeelstoornissen lag tussen 0% en 5% aanvankelijk aangegeven dat zij conform de regelgeving niet 

in aanmerking kwamen voor de MAU. Hierbij was echter nog geen rekening gehouden met een 

positieve beoordelingsmarge van 5%; rekening houdend met die marge zouden de gemeenten conform 

regelgeving wel in aanmerking komen voor een MAU-uitkering, onder voorwaarde dat de effecten van 

beleid en uitvoering worden verbeterd naar het gewenste niveau. Aangezien door het aanvankelijke 

bericht bepaalde verwachtingen bij de betreffende gemeenten zijn gewekt, heeft de commissie uit het 

oogpunt van behoorlijk bestuur en bij wijze van uitzondering die gemeenten de keuze gelaten om de 

MAU-procedure al dan niet voort te zetten. Van deze mogelijkheid heeft één gemeente gebruik 

gemaakt. 

Prognose toekomstige tekorten 

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de MAU voor de periode 2013-

2015 is dat het aannemelijk is dat zich in elk van de jaren 2013, 2014 en 2015 een tekort zal voordoen 

van ten minste 2,5%. De prognoses van gemeenten zijn ondermeer gebaseerd op het voorlopig 

toegekende budget voor 2013, dat in september 2012 bekend is gemaakt. Eind juni 2013 zijn de nader 

voorlopige budgetten voor 2013 bekend geworden. Aangezien dit een budgettoename van circa 9% 

betekende, heeft de commissie bij wijze van service, gemeenten in de gelegenheid gesteld om aan te 

geven of dit iets betekende voor hun prognose van toekomstige tekorten. Een dergelijke brief is aan 22 

gemeenten gezonden en 6 gemeenten hebben aangegeven dat zij, gelet op de bijgestelde budgetten, 

niet meer voor elk van de jaren 2013, 2014 en 2015 een tekort van ten minste 2,5% verwachtten. 

De commissie vindt het enerzijds van belang dat de prognoses van toekomstige tekorten op zo actueel 

mogelijke gegevens kunnen worden gebaseerd. Anderzijds waren er ook nadelen verbonden aan de 

gekozen werkwijze, zoals het risico van vertraging in lopende procedures en onduidelijkheid richting 

gemeenten. Bovendien was er maar beperkt met succes van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De 

commissie heeft daarom besloten om de hier beschreven werkwijze in 2014 niet te herhalen en te 

bezien of gemeenten op een andere manier in de gelegenheid kunnen worden gesteld om nadere 

informatie over budgetten en uitgaven in de toekomstprognoses te betrekken. 

Beoordeling van verbeterplannen 

In de situatie dat er sprake is van een verdeelstoornis geeft de Inspectie SZW haar bevindingen over 

het verbeterplan van de gemeente. Het verbeterplan van de gemeente dient ten minste concrete en 

meetbare verbeteracties te bevatten die de gemeente gaat uitvoeren met daarbij de termijnen 

waarbinnen die verbeteringen gerealiseerd zullen zijn en de financiële effecten die daarvan naar 

verwachting uitgaan. 

In het merendeel van de door de gemeente ingediende verbeterplannen stelde de inspectie vast dat 

deze niet voldeden aan de daaraan door de commissie gestelde eisen. Het merendeel van de gemeenten 

leverde een verbeterplan dat onvoldoende kwantitatief en/of  kwalitatief was onderbouwd. Een aantal 

gemeenten leverde een verbeterplan met een te laag ambitieniveau. De betreffende gemeenten zijn 

hierop gewezen en hebben aangepaste verbeterplannen ingediend die door de commissie als 
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toereikend zijn beoordeeld om het door de gemeente te beïnvloeden deel van het tekort in een periode 

van drie jaar volledig terug te dringen. De commissie stelde vast dat het proces om te komen tot 

toereikende verbeterplannen een voor de gemeente en de inspectie tijdrovende, maar noodzakelijke, 

bezigheid was. 

 

Verder stelt de commissie het op prijs als de gemeente raad gedurende het gehele proces van de 

totstandkoming en uitvoering van het verbeterplan intensief wordt betrokken. De commissie heeft 

hiervan goede voorbeelden gezien die een positieve bijdrage hebben geleverd op het gehele traject. 
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4. Korte vooruitblik 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig met verkenning en uitwerking van een 

verbeterd verdeelmodel en met de vraag of er dan nog een vangnet nodig is en zo ja, hoe dat eruit kan 

zien. In het kader hiervan heeft de commissie in 2013 haar ervaringen met de huidige vangnetten met 

medewerkers van SZW besproken. Als de huidige vangnetten vanaf 2015 zouden veranderen en 

hierbij een (beoordelings)rol voor de commissie is weggelegd, dan zal de commissie zich in 2014 

ondermeer bezig houden met de inrichting hiervan voor zover dat op het terrein van de commissie ligt. 

Wat betreft de MAU verwacht de commissie dat in ieder geval relatief veel tijd zal uitgaan naar 

beoordeling van de voortgangsrapportages, mede omdat het aantal is toegenomen ten opzichte van 

vorig jaar. Wat betreft beoordeling van nieuwe MAU- en IAU-verzoeken zal de commissie vooral de 

lijn van de afgelopen jaren bestendigen en waar mogelijk nog enkele kleine verbeteringen/wijzigingen 

doorvoeren, zoals deze bij de bevindingen over de MAU en IAU in dit jaarverslag aan de orde zijn 

geweest. 
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Bijlage 1: Regelgeving 

 

Op grond van artikel 74 van de Wet werk en bijstand (WWB) kan aan een gemeente een incidentele- 

of een meerjarige aanvullende uitkering worden verstrekt, als de netto lasten van een gemeente van het 

toekennen van algemene bijstand, uitkeringen of inkomensvoorzieningen
1
 hoger zijn dan het daarvoor 

verstrekte budget (d.w.z. de gebundelde uitkering op grond van artikel 69, eerste lid, WWB). Artikel 

73 van de WWB bepaalt dat er een onafhankelijke commissie is die tot taak heeft een oordeel te geven 

over een dergelijk verzoek. 

De voorwaarden waaronder een verzoek voor een incidentele- of meerjarige aanvullende uitkering 

WWB kan worden ingediend en de criteria waarop de commissie een verzoek beoordeelt, zijn nader 

uitgewerkt in het Besluit WWB 2007 en in de Regeling WWB.  

Incidentele aanvullende uitkering (IAU) 

 

De IAU is bedoeld voor gemeenten die incidenteel meer dan 10 % tekort komen op het budget als 

bedoeld in artikel 69, eerste lid, WWB.  

Voorwaarden voor toekenning van een incidentele aanvullende uitkering 

1. Het verzoek is ingediend in de periode van 1 januari tot en met uiterlijk 31 juli (31 augustus indien 

sprake is van SiSa tussen medeoverheden) van het jaar, volgend op het jaar waarop de aanvraag 

betrekking heeft; 

2. De gemeente heeft voldaan aan de gestelde vormvoorschriften; 

3. In de gemeente is naar het oordeel van de commissie sprake van een uitzonderlijke situatie op de 

arbeidsmarkt (geldt voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners); 

4. De overschrijding van het toegekende budget is naar het oordeel van de commissie niet het gevolg 

van een onrechtmatige uitvoering van de wet; 

5. De overschrijding van het toegekende budget is naar het oordeel van de commissie niet het gevolg 

van beleidskeuzen van, dan wel handelen door het college of de gemeenteraad. (Geldt voor 

gemeenten met meer dan 40.000 inwoners). 

6. De gemeente kan geen aanspraak maken op een meerjarige aanvullende uitkering.  

 

Voor gemeenten tussen de 10.000 en 40.000 inwoners kent de Regeling WWB een hardheidsclausule. 

Wanneer er naar het oordeel van de commissie geen sprake is van een uitzonderlijke situatie op de 

arbeidsmarkt, heeft de commissie de bevoegdheid om voor deze gemeenten het beleid en de uitvoering 

daarvan, met inbegrip van het handhavings- en sanctiebeleid en de uitvoering daarvan, in haar oordeel 

te betrekken. Zij kan dan op grond van beleid en uitvoering alsnog tot een positief advies komen.  

 

                                                           

1
 Dit betreft WWB en kosten levensonderhoud voor beginnende zelfstandigen (Bbz 2004) en de 

uitkeringen op grond van de IOAW en IOAZ. Tot 01-01-2012 betreft het tevens de WIJ en de WWIK. 
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Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) 

De MAU is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten die vanwege een verdeelstoornis in het 

objectief verdeelmodel, meerjarig tekort komen op hun budget als bedoeld in artikel 69, eerste lid, 

WWB.  

Er is sprake van een verdeelstoornis als het verdeelmodel in de specifieke situatie van een gemeente zo 

uitwerkt dat de gemeente niet de uitkering ontvangt die zij objectief bezien nodig zou hebben voor een 

juiste uitvoering van de wet. 

 

Voorwaarden voor toekenning van een meerjarige aanvullende uitkering 

1. De kosten van algemene bijstand en de overige inkomensvoorzieningen waarvoor het toegekende 

budget als bedoeld in artikel 69, eerste lid, WWB is bedoeld gedurende de drie kalenderjaren 

voorafgaand aan het jaar van het verzoek, het toegekende budget hebben overstegen met minimaal 

2,5 procent plus een bij ministeriële regeling vast te stellen percentage (voor 2010 en 2011 is dat 

4,2%). Bovendien dient er naar verwachting ook in het jaar van het verzoek en de twee jaren 

daarna een tekort te bestaan van minimaal 2,5 procent plus een bij ministeriële regeling vast te 

stellen percentage (vanaf 2012 is dat 0%); 

2. Het verzoek is uiterlijk 31 maart van het eerste kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft 

ontvangen door de Toetsingscommissie; 

3. De gemeente heeft voldaan aan de gestelde vormvoorschriften 

4. Het tekort op de gebundelde uitkering is naar het oordeel van de commissie: 

a. in overwegende mate het gevolg van een verdeelstoornis, of; 

b. het gevolg van een combinatie van een verdeelstoornis en de gemeentelijke uitvoering, of; 

c. in overwegende mate het gevolg van de gemeentelijke uitvoering. 

 

De hoogte van de uitkering  

De commissie adviseert tevens over de hoogte van de eigen bijdrage van de gemeente. Zij heeft hierbij 

de keuze tussen een percentage van 2,5%, 5% of 7,5%. De commissie bepaalt dit percentage naar de 

mate waarin het tekort verklaard kan worden door een verdeelstoornis en in welke mate het tekort 

beïnvloed kan worden door beleid en uitvoering. 
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Bijlage 2: Kernoverzicht van IAU-verzoeken over 2012 

 

Gemeente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aalten 27.305 € 2.659.277 € 2.969.810 11,7% € 44.605 Positief Positief nee Nee Nee Nee Ja Positief 

Alphen-Chaam 9.525 € 519.748 € 578.119 11,2% € 6.396 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Ameland 3.526 € 55.290 € 115.354 108,6% € 54.535 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Beemster 8.719 € 542.676 € 673.874 24,2% € 76.930 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Bergeijk 18.123 € 1.630.800 € 1.820.999 11,7% € 27.119 Positief Positief ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Bergen (L.) 13.286 € 1.697.206 € 1.907.202 12,4% € 40.275 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Bladel 19.582 € 1.227.208 € 1.449.254 18,1% € 99.325 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Boarnsterhim 19.380 € 2.660.233 € 3.784.890 42,3% € 858.634 Positief Positief nee Nee Nee Ja N.v.t. Positief 

Borger-Odoorn 25.859 € 4.808.287 € 5.377.556 11,8% € 88.440 Positief Positief nee Nee Nee Ja N.v.t. Positief 

Boskoop 15.087 € 1.846.558 € 2.052.557 11,2% € 21.343 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Bussum 32.585 € 5.226.882 € 6.067.170 16,1% € 317.600 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Castricum 34.474 € 2.386.098 € 2.992.219 25,4% € 367.511 Positief Positief nee Nee Nee Nee Ja Positief 

Dantumadiel 19.264 € 5.212.740 € 5.873.553 12,7% € 139.539 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Dinkelland 26.073 € 1.782.378 € 2.045.153 14,7% € 84.537 Negatief N.v.t. nee Nee Nee Nee N.v.t. Negatief 

Dongeradeel 24.284 € 6.446.351 € 7.505.621 16,4% € 414.635 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Eemnes 8.824 € 745.288 € 880.875 18,2% € 61.058 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Eemsmond 16.235 € 4.023.756 € 4.779.909 18,8% € 353.777 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Eersel 18.166 € 1.014.127 € 1.181.949 16,5% € 66.409 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Enkhuizen 18.268 € 3.137.502 € 3.555.166 13,3% € 103.914 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Franekeradeel 20.512 € 4.926.595 € 6.006.782 21,9% € 587.528 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Gaasterlân-Sleat 10.194 € 959.454 € 1.179.572 22,9% € 124.173 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Geldermalsen 26.334 € 2.330.291 € 2.627.153 12,7% € 63.833 Negatief N.v.t. nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Negatief 
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Gilze en Rijen 25.589 € 3.696.676 € 4.118.583 11,4% € 52.239 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Graafstroom 9.795 € 307.658 € 480.506 56,2% € 142.082 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Grootegast 12.275 € 1.590.661 € 1.762.747 10,8% € 13.020 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Hardinxveld-Giessendam 17.654 € 1.117.772 € 1.287.155 15,2% € 57.606 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Harenkarspel 16.194 € 1.264.127 € 1.399.259 10,7% € 8.719 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Harlingen 15.844 € 5.327.384 € 6.332.478 18,9% € 472.356 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Heerde 18.244 € 1.624.325 € 1.872.443 15,3% € 85.685 Positief Positief nee Nee Nee Nee Ja Positief 

Heerenveen 43.514 

€ 

12.537.998 

€ 

13.882.730 10,7% € 90.932 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Negatief 

Hilvarenbeek 15.047 € 822.755 € 1.013.841 23,2% € 108.811 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Kaag en Braassem 25.737 € 1.604.868 € 1.817.460 13,2% € 52.105 Negatief N.v.t. ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Negatief 

Koggenland 22.345 € 1.281.268 € 1.585.157 23,7% € 175.762 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Langedijk 26.991 € 2.319.846 € 2.700.096 16,4% € 148.265 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Leek 19.467 € 3.917.726 € 4.371.207 11,6% € 61.708 Positief Positief ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Leeuwarden 95.321 

€ 

54.957.248 

€ 

64.836.733 18,0% 

€ 

4.383.760 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Leeuwarderadeel 10.332 € 1.802.616 € 2.103.299 16,7% € 120.421 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Leusden 28.905 € 2.038.284 € 2.425.199 19,0% € 183.087 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Liesveld 9.787 € 526.402 € 581.957 10,6% € 2.915 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Littenseradiel 10.925 € 1.189.052 € 1.360.156 14,4% € 52.199 Positief Positief nee Nee Nee Ja N.v.t. Positief 

Lopik 14.050 € 886.734 € 1.122.504 26,6% € 147.097 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Menameradiel 13.773 € 1.680.863 € 2.100.296 25,0% € 251.347 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Midden-Delfland 18.225 € 1.010.447 € 1.203.008 19,1% € 91.516 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Montferland 35.043 € 5.231.322 € 5.978.846 14,3% € 224.392 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Mook en Middelaar 7.874 € 942.087 € 1.081.355 14,8% € 45.059 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Muiden 6.466 € 982.741 € 1.185.416 20,6% € 104.401 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Neder-Betuwe 22.614 € 2.223.245 € 2.548.153 14,6% € 102.584 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 
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Neerijnen 11.930 € 940.486 € 1.089.514 15,8% € 54.979 Positief Positief ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Nieuwkoop 26.974 € 1.965.899 € 2.275.138 15,7% € 112.649 Negatief N.v.t. ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Negatief 

Noord-Beveland 7.522 € 924.499 € 1.054.827 14,1% € 37.878 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Noordenveld 30.955 € 5.256.969 € 6.072.286 15,5% € 289.620 Positief Positief nee Nee Nee Ja N.v.t. Positief 

Nunspeet 26.609 € 2.421.784 € 2.695.765 11,3% € 31.803 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Oegstgeest 22.788 € 2.357.008 € 2.594.630 10,1% € 1.921 Positief Positief nee Nee Nee Nee Nee Negatief 

Oirschot 17.861 € 990.449 € 1.207.987 22,0% € 118.493 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Oosterhout 54.006 € 9.644.094 

€ 

11.697.189 21,3% 

€ 

1.088.686 Positief Positief nee Nee Nee Nee N.v.t. Negatief 

Ooststellingwerf 25.858 € 5.433.211 € 6.566.269 20,9% € 589.737 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Oostzaan 9.097 € 623.254 € 817.849 31,2% € 132.270 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Opmeer 11.393 € 737.413 € 913.634 23,9% € 102.480 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Ouderkerk 8.049 € 507.670 € 691.152 36,1% € 132.715 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Oudewater 9.850 € 625.523 € 925.603 48,0% € 237.528 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Pekela 12.868 € 4.741.570 € 5.246.300 10,6% € 30.573 Positief Positief nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Renkum 31.630 € 5.878.559 € 6.589.077 12,1% € 122.662 Positief Positief nee Nee Nee Nee Ja Positief 

Reusel-de Mierden 12.654 € 851.819 € 960.054 12,7% € 23.053 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Rheden 43.612 € 9.651.479 

€ 

10.802.242 11,9% € 185.615 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Negatief 

Schermer 5.456 € 439.964 € 640.246 45,5% € 156.286 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Scherpenzeel 9.354 € 340.994 € 422.711 24,0% € 47.618 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Schiermonnikoog 932 € 70.289 € 96.705 37,6% € 19.387 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Schoonhoven 11.814 € 2.185.933 € 2.594.395 18,7% € 189.869 Positief Positief ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Skarsterlân 27.520 € 4.120.992 € 4.709.679 14,3% € 176.588 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Smallingerland 55.456 

€ 

19.359.611 

€ 

22.710.561 17,3% 

€ 

1.414.989 Positief Positief nee Nee Nee Ja Ja Positief 

Staphorst 16.224 € 962.280 € 1.145.034 19,0% € 86.526 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Stede Broec 21.468 € 1.805.382 € 2.199.842 21,8% € 213.922 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 
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Strijen 8.848 € 755.559 € 855.917 13,3% € 24.802 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Terschelling 4.748 € 241.621 € 279.868 15,8% € 14.085 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Tiel 41.527 

€ 

12.012.213 

€ 

13.407.302 11,6% € 193.868 Positief Positief nee Nee Nee Nee N.v.t. Negatief 

Tytsjerksteradiel 32.164 € 5.603.866 € 6.366.492 13,6% € 202.239 Positief Positief ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Uitgeest 12.897 € 856.974 € 980.450 14,4% € 37.779 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Uithoorn 28.307 € 2.658.125 € 2.935.938 10,5% € 12.000 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Vlagtwedde 16.260 € 1.773.859 € 2.127.316 19,9% € 176.071 Positief Positief nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Vlist 9.773 € 653.136 € 780.136 19,4% € 61.686 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Voerendaal 12.664 € 1.831.641 € 2.044.159 11,6% € 29.354 Positief Positief nee Nee Nee Nee Ja Positief 

Waddinxveen 25.280 € 2.235.954 € 2.518.898 12,7% € 59.349 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

West Maas en Waal 18.325 € 1.797.841 € 2.074.870 15,4% € 97.245 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Westerveld 19.198 € 2.754.392 € 3.105.447 12,7% € 75.616 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Weststellingwerf 25.780 € 5.010.764 € 6.102.017 21,8% € 590.177 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Wijdemeren 23.297 € 2.093.691 € 2.366.336 13,0% € 63.276 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Woerden 50.052 € 5.585.685 € 6.186.909 10,8% € 42.655 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Wormerland 15.781 € 2.156.748 € 2.596.279 20,4% € 223.856 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zandvoort 16.651 € 4.175.814 € 4.734.342 13,4% € 140.947 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zeevang 6.344 € 552.932 € 621.342 12,4% € 13.117 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Zeewolde 21.288 € 2.714.325 € 3.113.988 14,7% € 128.231 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zijpe 11.589 € 1.178.765 € 1.351.900 14,7% € 55.259 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zoeterwoude 8.171 € 480.537 € 692.683 44,1% € 164.092 Positief Positief N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Positief 

Zuidhorn 18.681 € 2.104.132 € 2.419.834 15,0% € 105.289 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zuidplas 40.673 € 5.218.513 € 5.834.872 11,8% € 94.508 Positief Positief ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zwartewaterland 22.048 € 1.789.969 € 2.068.488 15,6% € 99.522 Positief Positief nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 
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Legenda 
1  = aantal inwoners per 1 januari 2012 

2  = toegekend budget als bedoeld in artikel 69 WWB 

3  = netto lasten algemene bijstand in 2012 

4  = tekort WWB als % van het toegekende budget 

5  = netto lasten van algemene bijstand in 2012 waarvoor een aanvullende uitkering kon worden verstrekt 

6  = oordeel over toegang tot de IAU 

7  = oordeel van de Inspectie SZW over de financiële rechtmatigheid van de uitvoering van de WWB 

8  = uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt o.b.v. het WWB-criterium 

9  = uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt o.b.v. het WBB-criterium 

10  = uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt o.b.v. het NWW-criterium 

11  = uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt o.b.v. overige informatie 

12  = oordeel over beleid en uitvoering 

13  = advies van de toetsingscommissie 
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Bijlage 3: Kernoverzicht MAU-verzoeken 2013-2015 

 

Gemeente 1 2 3 4 5 6 7 

Almere Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Apeldoorn Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Borger-Odoorn Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Boxtel Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Bussum Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Castricum Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

De Bilt Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Delfzijl Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Dinkelland Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Edam-Volendam Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Enschede Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Ermelo Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

Geldermalsen Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Geldrop-Mierlo Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Halderberge Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Harderwijk Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Heemskerk Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Heemstede Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Heerlen Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Hengelo Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Kaag en Braassem Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Kerkrade Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Krimpen aan den 

IJssel Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Langedijk Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Lansingerland Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Leeuwarden Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Leiden Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Montferland Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Nieuwkoop Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Renkum Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

Rheden Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

Roosendaal Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Rotterdam Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Schouwen-Duiveland Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Sittard-Geleen Ja Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Negatief N.v.t. 

Smallingerland Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5,0% 

Stein Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Stichtse Vecht Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 
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Tiel Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

Tynaarlo Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Utrechtse Heuvelrug Ja Ja Ja Ja Positief Positief 2,5% 

Vlissingen Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,5% 

Woerden Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Zevenaar Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Zuidplas Ja Ja Ja Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

 

Legenda 
1  = gemeente had in elk van de jaren 2010-2012 met het objectief verdeelmodel te maken 

2  = tekort lag in elk van de jaren 2010-2012 boven de drempelwaarden 

3  = verwacht tekort ligt in elk van de jaren 2013-2015 boven de drempelwaarde 

4  = tekort wordt mede veroorzaakt door een verdeelstoornis 

5  = oordeel over het verbeterplan 

6  = advies van de commissie 

7  = eigen bijdrage gemeente 


