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Onderwerp Afwijzing verzoek MAU 2012-2014 ... 6 FEB. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 30 maart 2012 heeft de gemeente Haarlemmermeer bij de toetsingscommissie WWB 
een verzoek ingediend om over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 in 
aanmerking te komen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) op het budget 
WWB. Deze meerjarige aanvullende uitkering is in essentie bedoeld als compensatie voor 

gemeenten die als gevolg van een verdeelstoornis meerjarig tekort komen op hun budget. 

Op basis van onderzoek heeft de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) geconcludeerd dat het meerjarige tekort op 

het budget van de gemeente Haarlemmermeer niet het gevolg is van een verdeelstoornis. 
Nu dit is vastgesteld kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een meerjarige 
aanvullende uitkering. Onze aanvraag van 30 maart 2012 is dan ook afgewezen. 

Als gevolg van het verbetertraject bij cluster Sociale Dienstverlening en herverdeling van het 

macrobudget, waardoor in al 2012 geen sprake meer is van overschrijding van het 
rijksbudget, had bij toekenning van de meerjarige aanvullende uitkering deze toch niet 
geëffectueerd kunnen worden. In het kader van de MAU wordt namelijk alleen maar het 
feitelijke tekort uitgekeerd. Tevens verwachten wij dat, als er geen onevenredig beroep op 
bijstand wordt gedaan als gevolg van na-ijleffecten van de economische crisis, een dergelijk 
tekort niet optreedt en we binnen het rijksbudget te blijven. 
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Volgvel 2 

Bijgaand treft u ter kennisname de brief van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid inzake afwijzing verzoek MAU 2012-2014 en een afschrift van het advies 
van de toetsingscommissie WWB aan. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d /. ~gemeester, 
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verdeelstoom is. 

lnl<omen:svenuakeringen 'en 
·v.wnieningen 



Ik wijs u erop dat uw gemeente over de jaren 2012 tot en met 2014 een beroep 
kan doen op de incidentele aanvullende uitkering, mits u voldoet aan alle voor die 
voorziening geldende voorwaarden. 

Hoogachtend, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 

/ç;?~~/-
mw. dr. I.O. Nijboer 
Directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking 
betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, 
Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Het 
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden( en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het 
bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventuele andere op de zaak betrekking 
hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
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