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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
- in te stemmen met de aanvullende verbetervoorstellen in het kader van de Meerjarige Aanvullende
Uitkering 2012 – 2014

Samenvatting
In de raadsvergadering d.d. 19 maart 2012 heeft u ingestemd met het indienen van een aanvraag MAU
2012 – 2014 bij de Toetsingscommissie WWB. Op 28 juni stelde de Toetsingscommissie onze gemeente in
de gelegenheid een nadere onderbouwing van de ingediende verbetervoorstellen aan te leveren. Tevens
heeft men gevraagd om een bevestiging dat uw raad heeft ingestemd met deze verbetervoorstellen en met
de frequentie en de wijze waarop de Toetsingscommissie geïnformeerd wordt over de voortgang van de
uitvoering van het verbeterplan. Het college heeft d.d. 25 juli 2012 besloten in te stemmen met de
verbetervoorstellen. Eind november heeft de Toetsingscommissie verzocht om het besluit van instemming
van uw Raad. Om niet procedureel te worden afgewezen is met de Toetsingscommissie afgesproken dat uw
besluit van instemming alsnog in december mag worden aangeboden. Dit betekent wel dat u in uw
vergadering van 20 december een besluit moet nemen.

Bijlagen: Document Verbeteracties i.v.m. MAU-aanvraag 2012-2014 (incl. bijlagen)

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 11 december 2012 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
Op 29 maart 2012 heeft de gemeente Emmen bij de Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand een verzoek
voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering ingediend. Op 29 april 2012 deelde de secretaris van
voornoemde commissie mee dat het ingediende verzoek voldoet aan de in artikel 10a, eerste lid, van het
besluit WWB 2007 opgenomen voorwaarden. In verband hiermee werd het verzoek verder in behandeling
genomen. Op grond van artikel 10 b lid 1 van het besluit WWB 2007 schakelt de Toetsingscommissie de
Inspectie SWZ in om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van de meerjarige overstijging
van de kosten bedoeld in artikel 69 van de WWB en de maatregelen die wij nemen om de overstijging in de
toekomst te voorkomen. Na de positieve uitkomst van de pre-toets verzoekt de Toetsingscommissie een
deskundige, APE, een oriënterend onderzoek uit te voeren naar de uitwerking van het objectieve
verdeelmodel in de specifieke situatie van onze gemeente. APE informeert de Inspectie SZW over haar
bevindingen. Aan de hand van het onderzoek van APE stelt de Inspectie vast in welke mate sprake is van een
verdeelstoornis. Wanneer het tekort van de gemeente op het inkomensdeel van de WWB verklaarbaar is
vanuit een verdeelstoornis en uit het beleid, uitvoering en sturing van de WWB beoordeelt de Inspectie de
beoogde verbeteringen, indien er sprake is van een verbeterplan.
De Toetsingscommissie concludeert dat er in de gemeente Emmen sprake is van een situatie zoals hier
boven omschreven.
De verbetervoorstellen die bij de aanvraag in maart 2012 zijn ingediend zijn gebaseerd op een situatie
waarbij de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) wordt geïmplementeerd. Echter, omdat de financiële
vooruitzichten in verband met het afschaffen van de huishoudinkomenstoets en het controversieel verklaren
van de WWNV zijn gewijzigd, heeft de commissie in juli 2012 het college gevraagd de aanvraag in verband
met de gewijzigde omstandigheden en aan de hand van een aantal vragen voor 26 juli 2012 nader te
onderbouwen. Naar aanleiding hiervan heeft het college op 25 juli 2012 (bij verzamelbesluit van 23
augustus 2012) besloten de aanvraag MAU 2012 -2014 d.d. 29 maart 2012, nader te onderbouwen.
Uw raad dient in te stemmen met de verbetervoorstellen en met de frequentie en de wijze waarop de
Toetsingscommissie geïnformeerd wordt over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan. Eind
november heeft de Toetsingscommissie verzocht om het besluit van instemming van uw raad. Om niet
procedureel te worden afgewezen is met de Toetsingscommissie afgesproken dat uw besluit van instemming
alsnog in december mag worden aangeboden. Dit betekent wel dat u in uw vergadering van 20 december
een besluit moet nemen.
In de periode tussen het besluit van het college d.d. 25 juli 2012 en het moment dat het verbeterplan wordt
voorgelegd aan uw Raad zijn er een aantal ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op het verbeterplan
en de genomen besluiten. In het verbeterplan MAU is het doorgaan met de intentie van de WWNV –
programmaplan opgenomen als uitgangspunt, waarbij het programmavoorstel “Mens en Werk” als bijlage is
bijgevoegd. Echter, inmiddels is duidelijk dat er geen besluitvorming over het programmavoorstel “Mens en
Werk” heeft plaatsgevonden en dat het voorstel gezien alle ontwikkelingen in de huidige vorm ook niet ter
besluitvorming zal worden aangeboden. Er wordt echter wel doorgegaan op de uitgangspunten/intentie van
de WWNV. Voor het verbeterplan heeft dit tot gevolg dat de bijlage programmavoorstel “Mens en Werk”
moet komen te vervallen. Het uitgangspunt met betrekking tot het doorgaan op de intentie van de WWNV
kan wel worden gehandhaafd. Met de Toetsingscommissie is veelvuldig contact geweest over de voortgang
van de MAU aanvraag. De Toetsingscommissie heeft telefonisch aangegeven dat het laten vervallen van het
programmavoorstel geen gevolgen heeft voor de aanvraag MAU 2012 - 2014. Wel is de Toetsingscommissie
benieuwd naar de aanpak van onze gemeente met betrekking tot de drie decentralisaties.

2. Argumentatie/beoogd effect
Een eis voor het indienen van de aanvraag dat de gemeenteraad instemt met het indienen van het verzoek
voor een meerjarige aanvullende uitkering door het college. Hieruit vloeit ook voort dat uw raad instemt
met de nadere onderbouwing van de verbetervoorstellen die het college op verzoek van Toetsingscommissie
heeft ingediend.
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3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Er is een relatie met het raadsbesluit 12.0029, waarin besloten wordt de Meerjarige Aanvullende Uitkering
aan te vragen.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
n.v.t.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
n.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 11 december 2012.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

-4-

jaar

stuknr.
Raad

categorie/agendanr.

stuknr.
B. en W.

2012

RA12.0117

B

12/1048

12

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2012, nummer: 12/1048;

besluit:
- in te stemmen met de aanvullende verbetervoorstellen in het kader van de Meerjarige Aanvullende
Uitkering 2012 – 2014

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2012.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

