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Voorwoord  

 

Een goede, rechtvaardige en verklaarbare verdeling van de WWB-budgetten over gemeenten is van 

groot belang voor het maatschappelijk draagvlak voor die verdeling. 

De Toetsingscommissie adviseert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 

situaties waarin sprake is van tekorten op het budget boven de wettelijke normen. Vanuit haar taak 

draagt de commissie bij aan een betere verdeling van gelden die bestemd zijn voor mensen voor wie 

de gemeente een speciale taak heeft. De commissie realiseert zich hierbij goed dat een extra bijdrage 

aan een tekortgemeente door de overige gemeenten wordt betaald. Dit vereist grote zorgvuldigheid. 

De Toetsingscommissie ervaart bij haar werk goede ondersteuning door een deskundig secretariaat, 

dat zorg draagt voor een grondige voorbereiding van de te nemen besluiten. Graag wil ik als voorzitter 

van de Toetsingscommissie het secretariaat van de commissie bedanken voor het gedane werk. Veel 

ondersteuning ondervindt de commissie ook van de Inspectie SZW die onderzoek doet naar beleid en 

uitvoering van de desbetreffende gemeenten, waar nodig de gemeenten bezoekt en de commissie 

adviseert omtrent mogelijke verbeteringen in beleid en uitvoering bij gemeenten. Ook de inspectie wil 

ik graag bedanken voor deze inzet. 

In 2014 heeft de commissie desgevraagd meegedacht over het nieuwe vangnet en zij zal dit ook in 

2015 blijven doen. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat ook met een nieuw verdeelmodel en een 

nieuw vangnet het werk van de Toetsingscommissie voortvarend kan worden voortgezet ten behoeve 

van een rechtvaardige verdeling van de gelden. 

 

Dr. A. Mosterd, 

Voorzitter van de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet, 

voorheen de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand  
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0. Inleiding en korte managementsamenvatting 

 

In 2014 heeft de commissie 84 verzoeken ontvangen van gemeenten om in aanmerking te komen voor 

een aanvullende uitkering. Het aantal verzoeken tot een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) is in 

2014 gedaald naar 17 aanvragen. Daarnaast hebben de voortgangsrapportages van de meerjarige 

aanvullende uitkering evenals vorig jaar meer aandacht gevraagd dan eerdere jaren. Dit had vooral te 

maken met het grotere aantal voortgangsrapportages (12 in 2012, 17 in 2013 en 31 in 2013) die zijn 

ingediend naar aanleiding van in eerdere jaren toegekende MAU-verzoeken.  

Ook dit jaar is veel aandacht besteed aan een heldere communicatie richting gemeenten. Dit had 

enerzijds betrekking op de rapporten, die herkenbaar 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. Ook is op de website een beoordelingskader incidentele aanvullende uitkering (IAU) en 

een beoordelingskader MAU gepubliceerd, om de gemeenten meer inzicht te geven in het 

beoordelingsproces. Verder is de structuur van de website verbeterd, door met korte samenvattingen te 

werken en voor uitgebreidere toelichtingen de mogelijkheid te geven om door te klikken. 

In het kader van de pré-toets heeft de commissie over 14 verzoeken negatief geadviseerd, omdat kon 

worden vastgesteld dat het tekort niet kon worden veroorzaakt door een verdeelstoornis (een 

voorwaarde voor de MAU). Voor deze groep gemeenten geldt dat deze gemeenten, mits aan de 

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

uitkering. Eén gemeente heeft haar verzoek ingetrokken en over 2 MAU-verzoeken heeft de 

commissie een positief advies uitgebracht. 

Zoals aangegeven, is het aantal voortgangsrapportages toegenomen naar 31 in 2014. Ook dit jaar is er 

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 kwaliteit van de voortgangsrapportages 

neemt in de ogen van de commissie nog steeds toe. 

De commissie heeft voor alle 31 betreffende gemeenten geadviseerd om de uitbetaling van de 

meerjarige aanvullende uitkering niet te verlagen of terug te vorderen. Wel is aan de gemeenten die 

een MAU in 2012 en 2013 hebben toegekend gekregen een brief gezonden om waar nodig enkele 

zorgpunten onder de aandacht te brengen. 

Ook dit jaar is het analyseformulier is waar mogelijk aangepast op basis van de ervaringen van het jaar 

ervoor. Aangezien de commissie beschikt over gegevens van CBS en UWV, 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 in beschikbare cijfers. 

De commissie is er in geslaagd de staatssecretaris tijdig te adviseren zodat zij vóór 31 december 2014 

alle beschikkingen aan de gemeenten kon doen toekomen. 
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Opbouw van het jaarverslag 

Het jaarverslag opent met een voorwoord van de voorzitter van de Toetsingscommissie, waarna een 

inleiding en managementsamenvatting volgt. 

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. 

Bijlagen 1 en 2 bevatten overzichten over de beoordeling van alle ingediende verzoeken. 
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1. Organisatie 
 

In 2014 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de commissie. De 

commissie bestond in 2014 uit de heer A. Mosterd (voorzitter) en de leden de heer G. Jaarsma, 

mevrouw B. Irik, mevrouw M. Mittendorff en de heer S. Zouridis. 

De aanstelling van dhr. Jaarsma is verlengd tot en met 31-12-2015, zodat de gehele commissie tot die 

datum is aangesteld. Dit heeft als achtergrond de ontwikkeling van  een nieuw vangnet per 1 januari 

2016, hetgeen ook op de samenstelling van de commissie van invloed zou kunnen zijn. 

Het secretariaat van de toetsingscommissie heeft in 2014 een aantal personeelswijzigingen gekend. De 

werkzaamheden zijn ondanks deze wijzigingen in goede orde verlopen. 

In 2014 heeft de commissie 11 maal vergaderd, te weten op 15 januari, 12 maart, 1 april, 23 april, 21 

mei, 25 juni, 13 augustus, 10 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. 
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2. Adviezen incidentele aanvullende uitkering 

De regelgeving met betrekking tot de incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2013 is met ingang 

van 1 januari 2014 op twee technische punten gewijzigd: 

 de verwijzing naar het digitaal verantwoordingssysteem (DVS) is definitief geschrapt; 

 expliciet is vastgelegd dat onrechtmatigheden, waarmee de Toetsingscommissie WWB 

rekening moet houden, moeten blijken uit de SiSa-verantwoordingsinformatie. 

Voorts hebben zich voor de IAU over 2013 ten opzichte van de IAU over 2012 de volgende 

wijzigingen voorgedaan: 

 De coulanceregeling voor een onrechtmatige wetsuitvoering in verband met zowel de 

uitvoering als de afschaffing met terugwerkende kracht van de huishoudinkomenstoets per 1 

januari 2012 gold alleen voor 2012. Bij verzoeken tot IAU over 2013 kon geen beroep meer 

worden gedaan op genoemde coulanceregeling. 

 Vanaf 2014 (vanaf verantwoording over 2013) moeten gemeenten zich via hun reguliere 

jaarverantwoording (SiSa) verantwoorden over de rechtmatige besteding van het WWB-

budget. Dit heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop de Toetsingscommissie WWB de 

rechtmatigheid heeft vastgesteld. In paragraaf 2.1.1 wordt hier nader op ingegaan. 

 

2.1 Overzicht van het aantal verzoeken en uitgebrachte adviezen 

In 2014 hebben 84 gemeenten een verzoek ingediend voor een IAU uitkering over 2013. Het totale 

bedrag van de 84 door de commissie in behandeling genomen verzoeken over 2013 bedroeg 

€ 12.718.023. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de advisering over alle 84 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 2013 afgelegde verantwoording, op de wijze als bedoeld in 

artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet (SiSa-bijlage). In 5 gevallen bleek dat de door de 

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

deze bijlage. Hierover is contact opgenomen met de betreffende gemeenten (waarbij bleek dat de SiSa-

bijlage correct was) en conform regelgeving is uitgegaan van de SiSa-bijlage. 

 

Van de 84 gemeenten hadden er: 

 18 minder dan 10.000 inwoners; 

 64 tussen de 10.000 en 40.000 inwoners en 

 2 meer dan 40.000 inwoners. 
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Tabel 1 Positieve en negatieve adviezen 

  Aantal Percentage Bedrag Percentage 

Ingediend 84 100,0% 12.718.023 100,0% 

Positief advies 83 98,8% 12.680.949 99,7% 

A. t/m 10.000 inwoners 18 21,4% 1.559.426 12,3% 

B. 

10.001 t/m 40.000 

inwoners 63 75,0% 10.713.674 84,2% 

C. meer dan 40.000 inwoners 2 2,4% 407.849 3,2% 

Negatief advies 1 1,2% 37.074 0,3% 

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

B. 

10.001 t/m 40.000 

inwoners 1 1,2% 37.074 0,3% 

C. meer dan 40.000 inwoners 0 0,0% 0 0,0% 

 

Over 83 gemeenten is positief geadviseerd en over 1 gemeente moest negatief worden geadviseerd 

vanwege het feit dat deze gemeente over de periode 2013-2015 aanspraak kon maken op een MAU 

maar geen verzoek daartoe had ingediend. In zo’n situatie bestaat er geen recht meer op IAU. 

Alle gemeenten voldeden aan het rechtmatigheidscriterium (zie paragraaf 2.2.2). 

 

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 2013 niet in aanmerking kwam voor een meerjarige aanvullende uitkering 

(MAU). 

 

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

gemeente en indeling in drie klassen. 

 

 

Gemeenten met 10.000 inwoners of minder 

Deze gemeenten dienen te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium (zie paragraaf 2.2.2). 

Aanwijzing wegens een ernstige rechtmatigheidstekortkoming 

In artikel 10, vierde lid, onder a, van het Besluit WWB 2007 is geregeld dat een IAU-verzoek wordt 

afgewezen indien de minister van SZW de gemeente een aanwijzing heeft gegeven wegens een 

ernstige tekortkoming in de rechtmatige uitvoering van de wet. De Toetsingscommissie WWB heeft 

niet de bevoegdheid om bij haar advisering hiervan af te wijken. 
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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. Indien aan één van volgende criteria van toepassing is, wordt tot een 

uitzonderlijke arbeidsmarkt geconcludeerd::  

 Het arbeidsmarktcriterium in de Regeling WWB (afgekort: WWB-criterium). Dit is van 

toepassing wanneer zowel de instroom in de gemeente in 2013 als percentage van de 

gemiddelde instroom over de jaren 2010 t/m 2012 hoger is dan het vergelijkbare landelijk 

percentage, en tevens de uitstroom in deze gemeente in 2013 als percentage van de 

gemiddelde uitstroom in de jaren 2010 t/m 2012 lager is dan het vergelijkbare landelijk 

percentage. 

 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 2011 en 2013 met 

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

dezelfde periode. 

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

(NWW) in 2013 ten opzichte van 2011 in die gemeente ten minste 5 procentpunt hoger 

is dan het vergelijkbare landelijk percentage. 

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 

In tabel 1 in paragraaf 2.1 is het totaal aantal positieve en negatieve adviezen weergegeven. 

 

Gemeenten met 10.000 inwoners of minder 

In deze categorie hebben 18 gemeenten een verzoek ingediend. Over al deze verzoeken is door de 

commissie positief geadviseerd. 
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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 35 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 6 gemeenten kwam de commissie tot het oordeel van een uitzonderlijke 

arbeidsmarktsituatie).  

Bij de 3 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 in alle 3 de gevallen tot een positief advies. 

Tabel 2 Positieve adviezen voor gemeenten 10.000 – 40.000 inwoners  

  Aantal Percentage Bedrag Percentage 

Arbeidsmarkt, criteria 54 85,7% € 9.511.764 88,8% 

WWB 12 19,0% € 2.193.836 20,5% 

WBB 7 11,1% € 2.314.610 21,6% 

NWW 35 55,6% € 5.003.318 46,7% 

Arbeidsmarkt, informatie 

gemeente 6 9,5% € 1.023.137 9,5% 

Beleid en uitvoering 3 4,8% € 178.773 1,7% 

Totaal 63 100,0% € 10.713.674 100,0% 

 

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners 

Er zijn in totaal 2 positieve adviezen uitgebracht (zie tabel 3). Beide gemeenten voldeden aan een van 

de objectieve statistische arbeidsmarktcriteria (het NWW-criterium) en beleid en uitvoering waren 

naar het oordeel van de commissie niet mede oorzaak van het tekort. 

 

2.1.3 Adviezen tot afwijzing nader toegelicht 

Over het verzoek van 1 gemeente moest negatief worden geadviseerd vanwege het feit dat deze 

gemeente over de periode 2013-2015 aanspraak konden maken op een MAU maar geen verzoek 

daartoe had 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 2013-2015, 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 2013-2015 geen tekorten werden verwacht van ten minste 2,5%. 
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2.1.4. Ontwikkeling van het aantal verzoeken 

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal verzoeken is afgenomen van 96 voor IAU over 2012 naar 

84 voor IAU over 2013. Het totaal toegekende bedrag bedraagt bijna € 12,7 mln. en was € 17,6 mln. 

voor IAU over 2012. 

Tabel  3 Verzoeken en uitkeringen over 2004 t/m 2013  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal verzoeken 65 55 26 64 76 180 259 288 96 84 

Aantal toekenningen 59 49 25 59 70 171 226 244 87 83 

Bedrag toekenningen 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 12.680.949 

Gemiddeld uitgekeerd  

bedrag in € 

168.027 122.116 419.600 111.917 239.119 205.465 338.606 542.183 202.401 151.405 

In % van het totaal aan 

toegekende WWB-

budgetten 

0,20% 0,10% 0,25% 0,20% 0,40% 0,90% 1,90% 3,27% 0,36% 0,23% 

Bron: Ministerie van SZW 

 

2.2. Beoordeling en advisering door de commissie 

In deze paragraaf wordt 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. 

Naar aanleiding van signalen uit bezwaar en beroep is de communicatie van de uitgevoerde procedures 

verder aangevuld. Begin 2014 zijn de beoordelingskaders van IAU (en ook MAU) toegevoegd aan de 

website. 

2.2.1 De aanvraagprocedure 

Het aanvraag- en analyseformulier zijn slechts in zeer beperkte mate aangepast ten opzichte van de 

formulieren voor de IAU-verzoeken over 2012. De aanvraagprocedure leidde nauwelijks tot vragen 

van gemeenten. 

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 

Op basis van de evaluatie van de IAU over 2012 heeft de commissie de nodige verfijningen 

aangebracht in haar beoordelingssystematiek. Zo zijn de factsheets en de wijze waarop deze worden 

gebruikt in de beoordeling aangepast en uitgebreid. De commissie ziet dit als een continu proces van 

verbeteren. 
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In 2014 zijn alle aanvragen op 1 na toegekend. Onderdeel van de beoordeling van aanvragen vormt de 

beoordeling van beleid en uitvoering.  

Beoordeling rechtmatigheid - het rechtmatigheidscriterium 

Met ingang van 2014 wordt het onderzoek naar de rechtmatigheid door het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd en werd voorheen uitgevoerd door de Inspectie SZW. Deze 

overgang van de Inspectie SZW naar het ministerie van SZW is goed verlopen en heeft geen 

vertraging veroorzaakt op het beoordelingsproces van de commissie. 

In de Regeling WWB, IOAW en IOAZ is expliciet geregeld dat geen recht bestaat op een incidentele 

aanvullende uitkering, indien de overschrijding van de eigen risicodrempel van 110% (van het 

toegekende budget), naar het oordeel van de Toetsingscommissie WWB, het gevolg is van een 

onrechtmatige wetsuitvoering. De commissie baseert haar oordeel op de SiSa-

verantwoordingsinformatie zoals die uiterlijk 15 juli moet zijn ingediend, zijnde: 

 de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente; 

 de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. 

In het kader van SiSa gelden voor de verantwoording over specifieke uitkeringen 

rapporteringstoleranties over fouten en onzekerheden die afwijken van de goedkeurings- en 

rapporteringstoleranties voor de jaarrekening als geheel. Dit kan ertoe leiden dat ook in geval van een 

goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, bij de beoordeling van een IAU-verzoek 

geconcludeerd wordt dat de overschrijding van de eigen risicodrempel van 110% het gevolg is van een 

onrechtmatige wetsuitvoering. 

 

 

 

 



 

 

13 

 

3. Adviezen meerjarige aanvullende uitkering 

3.1 Overzicht van verzoeken en uitgebrachte adviezen 

In 2014 heeft de commissie 17 verzoeken ontvangen voor de MAU over de periode 2014 tot en met 

2016. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de advisering over deze verzoeken. 

In het kader van de pre-toets is over 14 verzoeken negatief geadviseerd, omdat kon worden vastgesteld 

dat het tekort niet kon zijn veroorzaakt door een verdeelstoornis. Dit vanwege een ex ante inperking 

en/of het feit dat de gemeente slechts deels met het objectief verdeelmodel te maken had, 

Vervolgens is bij 3 gemeenten nader onderzoek gedaan door de Inspectie SZW (inspectie), waarbij 

onderzoeks- en adviesbureau APE als deskundige is betrokken. Eén gemeente heeft de aanvraag 

ingetrokken. Over de resterende 2 gemeenten is positief geadviseerd. 

 

3.2  Beoordeling voortgang verbeterplannen 

De MAU is aan 10 gemeenten toegekend voor de periode 2011-2013, aan 7 gemeenten voor de 

periode 2012-2014 en aan 15 gemeenten voor de periode 2013-2015, waarbij aan 1 gemeente geen 

verbeterverplichting is opgelegd. Dit betekent dat in 2014 31 gemeenten een voortgangsrapportage 

moesten indienen om te rapporteren over de in 2013 geboekte voortgang bij het terugdringen van het 

beïnvloedbare deel van het tekort. 

In de volgende tabel wordt een en ander getoond. 

Tabel 4 Voortgangsrapportages 

 MAU 2011-2013 

(3
e
 rapportage) 

MAU 2012-2014 

(2
e
 rapportage) 

MAU 2013-2015 

(1
e
 rapportage) 

Aantal ingediende 

rapportages 

10 7 14 

Aantal positieve adviezen 10 7 14 

Aantal adviezen tot 

verlaging/terugvordering van 

de MAU 

0 0 0 

Aantal gemeenten waarbij 

het tekort uitkwam boven de 

voor de gemeente 

vastgestelde eigen bijdrage 

0 0 15
1
 

 

De 31 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 niet te verlagen of terug te vorderen. Deze gemeenten hebben laten zien dat 

                                                           
1
 Dit zijn de 14 gemeenten die over 2013 een voortgangsrapportage moesten indienen en de ene gemeente aan 

wie de MAU voor de periode 2013-2015 is toegekend, maar die geen voortgangsrapportage hoefde indienen. 
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zij op een gedegen wijze bezig zijn met het terugdringen van het beïnvloedbare deel van het tekort in 

de drie jaar die zij daar voor hebben.  

 

3.3. Beoordeling en advisering door de commissie  

Naar aanleiding van signalen uit bezwaar en beroep is de communicatie van de uitgevoerde procedures 

verder aangevuld. Begin 2014 zijn de beoordelingskaders van MAU (en ook IAU) toegevoegd aan de 

website.  

De commissie betrekt bij haar oordeel over de voortgangsrapportages de ontwikkeling in de exogene 

factoren. Bij de beoordeling van de voortgangsrapportages in 2014 heeft het meewegen van deze 

factoren om extra aandacht gevraagd. Hierbij kan worden gedacht aan muterende wetgeving en 

verandering van de budgetten voor het I-deel.  

 

3.3.1 De aanvraagprocedure 

Mede naar aanleiding van de evaluatie van de MAU, uitgevoerd in 2012, is ook dit jaar de 

mogelijkheid geboden aan gemeenten om onder voorwaarden te kunnen volstaan met indiening van 

een verkort MAU-verzoek. Ongeveer een derde 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. 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. De tool is 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. 

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 en zijn in de toelichting bij de tool ten 

behoeve van de MAU 2014-2016 verbeterd. 
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3.3.2 Inhoudelijke beoordeling van de MAU-verzoeken 

 

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 

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 stelt vast dat het proces om te komen tot 

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

bezigheid was. De commissie merkt op dat gemeenten veel werk hebben gestoken in het opleveren 

van een toereikend verbeterplan, waarmee zij hun beïnvloedbaar deel van het tekort gaan terugdringen.  

 

Verder stelt de commissie het op prijs als de gemeenteraad 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 

De komst van de Participatiewet en een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2015 zetten ook een 

verandering in gang met betrekking tot het systeem van aanvullende uitkeringen. In 2015 is de laatste 

mogelijkheid voor gemeenten om een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen over het 

voorgaande jaar in de huidige vormgeving. Daarnaast was 2014 het laatste jaar dat MAU-verzoeken 

konden worden ingediend, met als reden dat voor 2015 en de periode daarna een andere aanvullende 

uitkering wordt ontwikkeld die aansluit op het nieuwe verdeelmodel. Hiervoor in de plaats komt een 

tussentijds vangnetvoor 2015 ter overbrugging van een nieuw systeem van aanvullende uitkeringen dat 

niet eerder dan 2016 zal ingaan. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is momenteel een nieuw vangnet aan het 

ontwikkelen. Op verzoek heeft de commissie een vertegenwoordiging in de werkgroep vangnet 

Participatiewet in de hoedanigheid van de secretaris. De commissie heeft vooral vanuit haar 

ervaringen over de afgelopen 10 jaar haar suggesties ingebracht voor de nieuwe vangnetsystematiek. 

Daarbij staat centraal dat het vangnet rechtvaardig en consistent zal dienen te zijn zodat de commissie 

een eventueel op te dragen taak adequaat zal kunnen uitvoeren. Het meedenken over een nieuw 

vangnet en eventuele voorbereidingen van de implementatie van een nieuw vangnet zal de nodige tijd 

en aandacht vergen in 2015.  

De commissie is zich ervan bewust dat haar werkzaamheden het komende jaar in het teken staan van 

deze veranderingen. Het komende jaar is enerzijds een aflopend jaar is wat betreft het systeem van 

aanvullende uitkeringen: de MAU is reeds gestopt wat nieuwe aanvragen betreft, voor de 

voortgangsrapportages is dit het laatste jaar en voor  de IAU is dit het laatste jaar. De commissie blijft 

veel aandacht houden voor een zorgvuldige advisering in al deze zaken. Anderzijds staan er nieuwe 

ontwikkelingen voor de deur, waarin de commissie haar rol en taken opnieuw zal moeten gaan 

vormgeven. De commissie zet zich ervoor in dat uiteindelijk gemeenten en de mensen die 

inkomensondersteuning nodig hebben optimaal baat zullen hebben van een nieuw systeem van 

aanvullende uitkeringen.  

De Toetsingscommissie verwacht geen grote veranderingen in het aantal IAU-aanvragen in 2015 ten 

opzichte van 2014. Bij de beoordeling van deze verzoeken zal de commissie vooral de lijn van de 

afgelopen jaren bestendigen en waar mogelijk nog enkele kleine verbeteringen en wijzigingen 

doorvoeren. Verder zal aandacht uitgaan naar de voortgangsrapportages voor de MAU. Het aantal 

voortgangsrapportages is naar verwachting in 2015 minder dan in 2014, aangezien in totaal over 2014 

maximaal 23 voortgangsrapportages worden verwacht  (7 over periode 2012-2014, 15 over periode 

2013-2015 (waarvan één geen rapportage hoef in te dienen en 2 over periode 2014-2016). Het 

uiteindelijke aantal voortgangsrapportages is afhankelijk van de tekortsituatie bij de desbetreffende 

gemeenten. Alleen gemeenten die een tekort hebben in 2014 hoeven een voortgangsrapportage in te 

dienen, in verband met het overgangsregime naar het nieuwe vangnet.  

Het afgelopen jaar heeft de commissie het als positief ervaren dat veel gemeenten zich intensief 

inzetten  indien zij een aanvullende uitkering aanvragen. Vanuit de commissie is daarvoor veel 

waardering voor het door de gemeente verzette werk. Zij hoopt en verwacht dat deze goede 

ontwikkelingen zich in 2015 verder voortzetten met de gemeenten die een IAU over 2014 aanvragen 

of in het kader van de MAU een voortgangsrapportage over 2014 moeten indienen. 
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Bijlage 1: Kernoverzicht van IAU-verzoeken over 2013  

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

Aalburg 12.774 € 828.828 € 999.012 20,5% € 87.301 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Aalten 27.082 € 3.014.138 € 3.938.706 30,7% € 623.154 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Ameland 3.525 € 66.523 € 136.748 105,6% € 63.573 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Appingedam 12.053 € 4.349.485 € 4.937.464 13,5% € 153.031 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Baarle-Nassau 6.699 € 706.945 € 852.289 20,6% € 74.649 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Bergambacht 9.938 € 623.231 € 931.839 49,5% € 246.285 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Bernheze 29.775 € 2.765.093 € 3.066.658 10,9% € 25.056 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Beuningen 25.324 € 4.139.857 € 4.590.917 10,9% € 37.074 Negatief N.v.t. Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. Negatief 

Bladel 19.635 € 1.529.441 € 1.691.612 10,6% € 9.227 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Blaricum 9.107 € 998.998 € 1.192.573 19,4% € 93.675 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Boarnsterhim 19.505 € 3.420.186 € 4.844.967 41,7% € 1.082.762 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Borne 21.770 € 2.866.867 € 3.694.558 28,9% € 541.004 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Bunnik 14.563 € 1.090.981 € 1.256.848 15,2% € 56.769 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Dalfsen 27.570 € 1.821.194 € 2.104.710 15,6% € 101.397 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Drechterland 19.298 € 1.395.884 € 1.569.087 12,4% € 33.615 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Druten 18.203 € 2.574.486 € 2.852.278 10,8% € 20.343 Positief Positief Nee Nee Nee Negatief Positief Positief 

Duiven 25.554 € 4.388.390 € 4.988.946 13,7% € 161.717 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Eemnes 8.795 € 861.157 € 1.001.631 16,3% € 54.358 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Eemsmond 16.083 € 4.607.959 € 5.649.303 22,6% € 580.548 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Eersel 18.196 € 1.227.912 € 1.425.416 16,1% € 74.713 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Enkhuizen 18.315 € 3.671.501 € 4.197.324 14,3% € 158.673 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Epe 32.385 € 5.086.968 € 5.618.550 10,4% € 22.885 Positief Positief Nee Nee Nee Negatief Positief Positief 

Franekeradeel 20.476 € 5.794.408 € 6.700.719 15,6% € 326.870 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Gaasterlân-Sleat 10.196 € 1.174.431 € 1.472.292 25,4% € 180.418 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 
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Gilze en Rijen 25.858 € 4.298.132 € 4.813.183 12,0% € 85.238 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Graft-De Rijp 6.429 € 414.147 € 499.302 20,6% € 43.740 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Heerde 18.399 € 1.919.190 € 2.187.657 14,0% € 76.548 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Heerhugowaard 52.893 € 8.116.523 € 9.129.317 12,5% € 201.142 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. Positief Positief 

Hendrik-Ido-
Ambacht 28.641 € 2.741.773 € 3.400.796 24,0% € 384.846 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Het Bildt 10.646 € 3.044.941 € 3.442.581 13,1% € 93.146 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Kaag en Braassem 25.715 € 1.861.573 € 2.191.878 17,7% € 144.148 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Koggenland 22.376 € 1.548.548 € 1.863.571 20,3% € 160.168 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Landsmeer 10.454 € 1.076.843 € 1.244.616 15,6% € 60.089 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Laren 10.889 € 1.014.268 € 1.194.462 17,8% € 78.767 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Leeuwarderadeel 10.314 € 2.122.487 € 2.454.312 15,6% € 119.576 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Lemsterland 13.566 € 3.440.254 € 3.942.831 14,6% € 158.552 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Littenseradiel 10.948 € 1.287.429 € 1.724.569 34,0% € 308.397 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Loon op Zand 23.083 € 2.880.259 € 3.274.758 13,7% € 106.473 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Lopik 13.992 € 1.061.391 € 1.266.849 19,4% € 99.319 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Medemblik 43.248 € 4.799.843 € 5.486.534 14,3% € 206.707 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. Positief Positief 

Menameradiel 13.727 € 2.089.549 € 2.539.435 21,5% € 240.931 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Midden-Delfland 18.251 € 1.223.336 € 1.430.069 16,9% € 84.399 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Millingen aan de 
Rijn 5.924 € 1.317.541 € 1.454.726 10,4% € 5.431 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Neder-Betuwe 22.593 € 2.597.672 € 3.082.534 18,7% € 225.095 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Neerijnen 12.022 € 1.034.902 € 1.355.800 31,0% € 217.408 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Noord-Beveland 7.509 € 1.054.217 € 1.196.018 13,5% € 36.379 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Noordenveld 31.024 € 6.199.940 € 6.832.635 10,2% € 12.701 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Noordwijkerhout 15.740 € 1.539.820 € 1.702.311 10,6% € 8.509 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Nunspeet 26.628 € 2.765.703 € 3.273.758 18,4% € 231.485 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 
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Oldebroek 22.774 € 2.076.208 € 2.376.168 14,4% € 92.339 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Olst-Wijhe 17.751 € 1.582.086 € 2.105.138 33,1% € 364.843 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Ooststellingwerf 25.836 € 6.450.782 € 7.283.741 12,9% € 187.881 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Oostzaan 9.141 € 778.492 € 882.679 13,4% € 26.338 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Opmeer 11.379 € 890.737 € 1.085.485 21,9% € 105.674 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Ouder-Amstel 13.249 € 1.512.992 € 1.696.677 12,1% € 32.386 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Ouderkerk 8.147 € 667.406 € 856.813 28,4% € 122.666 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Oudewater 9.872 € 874.328 € 1.076.820 23,2% € 115.059 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Pekela 12.804 € 5.508.056 € 6.087.021 10,5% € 28.159 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Scherpenzeel 9.403 € 442.162 € 709.246 60,4% € 222.868 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Schiermonnikoog 960 € 76.049 € 124.066 63,1% € 40.412 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Schijndel 23.262 € 2.740.622 € 3.020.916 10,2% € 6.232 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Simpelveld 10.920 € 1.635.024 € 1.891.246 15,7% € 92.720 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Sint-Michielsgestel 28.040 € 2.381.745 € 2.740.757 15,1% € 120.838 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Staphorst 16.275 € 1.188.094 € 1.308.789 10,2% € 1.886 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Ten Boer 7.500 € 920.805 € 1.059.600 15,1% € 46.714 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Terschelling 4.795 € 260.401 € 303.491 16,5% € 17.050 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Tytsjerksteradiel 31.979 € 6.703.516 € 7.516.796 12,1% € 142.928 Positief Positief Nee Ja Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Ubbergen 9.504 € 1.825.094 € 2.186.045 19,8% € 178.442 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Uitgeest 13.061 € 1.018.040 € 1.388.565 36,4% € 268.721 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Uithoorn 28.387 € 3.006.547 € 3.313.926 10,2% € 6.724 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Vianen 19.670 € 2.769.104 € 3.181.559 14,9% € 135.545 Positief Positief Nee Nee Nee Negatief Positief Positief 

Vlagtwedde 16.132 € 2.160.761 € 2.589.963 19,9% € 213.126 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Vlieland 1.114 € 40.226 € 60.894 51,4% € 16.645 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Voorschoten 24.658 € 3.579.567 € 4.114.975 15,0% € 177.451 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Waddinxveen 25.217 € 2.573.223 € 3.214.433 24,9% € 383.888 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Waterland 17.091 € 1.466.860 € 1.623.323 10,7% € 9.777 Positief Positief Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Positief 
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West Maas en 
Waal 18.410 € 2.043.795 € 2.533.308 24,0% € 285.134 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Westerveld 19.091 € 3.204.391 € 3.589.821 12,0% € 64.991 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Westvoorne 13.890 € 1.016.328 € 1.166.650 14,8% € 48.689 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Wormerland 15.740 € 2.633.501 € 2.977.857 13,1% € 81.006 Positief Positief Nee Nee Nee Positief N.v.t. Positief 

Woudenberg 12.321 € 675.890 € 845.692 25,1% € 102.213 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zandvoort 16.593 € 4.607.363 € 5.299.107 15,0% € 231.008 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

Zoeterwoude 8.122 € 590.475 € 804.664 36,3% € 155.142 Positief Positief N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Positief 

Zwartewaterland 22.139 € 2.049.793 € 2.649.009 29,2% € 394.237 Positief Positief Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Positief 

 

 

Legenda 
1  = aantal inwoners per 1 januari 2013 

2  = toegekend budget als bedoeld in artikel 69 WWB 

3  = netto lasten algemene bijstand in 2013 

4  = tekort WWB als % van het toegekende budget 

5  = netto lasten van algemene bijstand in 2013 waarvoor een aanvullende uitkering kon worden verstrekt 

6  = oordeel over toegang tot de IAU 

7  = oordeel 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 2: Kernoverzicht MAU-verzoeken 2014-2016 

 

Gemeente 1 2 3 4 5 6 7 

Aalten Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Beuningen Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

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

Buren Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

De Friese Meren Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

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

Gilze en Rijen Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Heerenveen Ja Ja Ja Ja Positief Positief 7,50% 

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

Leusden Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 
Sint-
Michielsgestel Ja Ja Ja Ja Positief Positief 5% 

Waddinxveen Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

Wassenaar Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Negatief N.v.t. 

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

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

 

 De gemeente Leiderdorp heeft haar verzoek ingetrokken. 

 

Legenda 
1  = gemeente had in elk van de jaren 2011-2013 met het objectief verdeelmodel te maken 

2  = tekort lag in elk van de jaren 2011-2013 boven de drempelwaarden 

3  = verwacht tekort ligt in elk van de jaren 2014-2016 boven de drempelwaarde 

Gemeenten bij wie op voorhand kon worden vastgesteld dat het tekort niet werd veroorzaakt door een verdeelstoornis, 

hoefden bij indiening van een MAU-verzoek geen toekomstprognose op te stellen. 

4  = tekort wordt mede veroorzaakt door een verdeelstoornis 

5  = oordeel over het verbeterplan 

6  = advies van de commissie 

7  = eigen bijdrage gemeente 


