
 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 agendapunt 11  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 31 maart 2009 
 
Onderwerp:  Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering inkomensvoorziening Wet  

werk en bijstand  
 
Portefeuillehouder:   H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. L. Bonnema  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Instemmen met het verzoek aan de Toetsingscommissie WWB en de 

bijbehorende analyse.  
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Samenvattend document Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) inkomensdeel Wet werk en 

bijstand (WWB) (bijgevoegd) 
- Analyserapport Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) inkomensdeel Wet werk en bijstand 

(WWB) (bijgevoegd) 
- Bijlage ‘Verwachting over de hoogte van de Meerjarige aanvullende uitkering’ (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Er is vanaf 2009 een nieuwe voorziening van het Ministerie van SZW: de Meerjarige Aanvullende 
Uitkering op het Wet werk en bijstand (WWB) inkomensdeel (MAU). Deze voorziening is bedoeld voor 
gemeenten die in verband met de toepassing van het objectief verdeelmodel meerjarig tekort komen op 
hun budget voor het WWB inkomensdeel (de bijstandsuitkeringen). De toekenning van deze MAU 
geschiedt uitsluitend op verzoek van de betreffende gemeente. Het gemeentelijk verzoek wordt door het 
College van Burgemeester en Wethouders ingediend bij de Toetsingscommissie WWB na toestemming 
hiervoor van de Gemeenteraad. Het is aan het College om aannemelijk te maken dat het gemeentelijk 
meerjarig tekort op het WWB inkomensdeel het gevolg is van een verdeelstoornis: het verzoek om een 
MAU-uitkering moet vergezeld worden met een rapport dat een analyse bevat van de mogelijke 
oorza(a)k(en) van het meerjarig tekort. De gemeente Tynaarlo heeft een meerjarig tekort op haar WWB 
inkomensdeel. 

Vervolgprocedure 

Na instemming van de gemeenteraad voor het indienen van een verzoek aan de Toetsingscommissie 
WWB zal het verzoek door de Toetsingscommissie in behandeling worden genomen. De 
Toetsingscommissie voert dan een pre-toets uit. De pre-toets houdt meer in dan alleen de toets of de 
gemeente aan alle formele (vorm)voorschriften voldoet. De Toetsingscommissie WWB zal scherp 
beoordelen of er sprake is van een degelijke en overtuigende onderbouwing door de gemeente. 
Vervolgens doet de Toetsingscommissie een advies aan de minister van SZW om de betreffende 
gemeente wel of niet toe te laten tot de voorziening van de Meerjarige uitkering aanvullende. De 
beslissing van de minister van SZW is vatbaar voor bezwaar en beroep.  
 



 

De betaling van de MAU-uitkering geschiedt op jaarbasis, ter aanvulling op het jaarlijks budget voor het 
WWB inkomensdeel. De jaarlijks te verstrekken MAU-uitkeringen komen ten laste van het macrobudget 
WWB inkomensdeel van het jaar erna. Uitbetaling aan gemeenten van de Meerjarige aanvullende 
uitkeringen kan derhalve, van jaar op jaar, pas geschieden wanneer het rijk de beschikking heeft over het 
betreffende macrobudget. Dit betekent dat een Meerjarige aanvullende uitkering altijd achteraf, na afloop 
van het kalenderjaar, wordt uitbetaald.  

Financiële consequenties 

Het tekort op het inkomensdeel Wet werk en bijstand over 2008 is in de exploitatie verwerkt. Een 
eventuele afwijzing leidt niet tot aanpassing van de rekeningen. Een toekenning van de aanvullende 
uitkering is een meevaller. Bij eventuele toekenning van een Meerjarige aanvullende uitkering, zal deze 
worden verantwoord in programma 27.  

Gevraagd besluit 

Instemmen met het verzoek aan de Toetsingscommissie WWB en de bijbehorende analyse. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 
 


