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Incidenteel Aanvullende 
Uitkering 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 
24 september 2012, 19.30 uur 
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Presentatie 

•  Achtergronden Wet Werk & Bijstand 
–  Budgetvaststelling en –verdeling 
–  Aanvullende uitkeringen 

•  De IAU-aanvraag 

•  Aandachtspunten 
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Deel 1 
Achtergronden 
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Kern Wet Werk & Bijstand 
•  Sluitstuk sociale zekerheid in Nederland 

•  Budget gemeenten: inkomensdeel 

•  Financieel risico gemeenten: tekorten zelf dragen / 
overschot houden 

•  Participatiebudget om participatie te bevorderen en invloed 
uit te oefenen op het aantal bijstandsuitkeringen 
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Inkomensdeel 

Budget gemeente hangt af van: 

•  Het macrobudget (landelijk beschikbaar) 
•  De verdeling daarvan (aandeel gemeente) 
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Inkomensdeel - macrobudget 

Macrobudget: 
•  Gemeentelijke ‘realisaties’ (bijstandsvolume t-1) 
•  Effecten conjunctuur (werkloosheid) 
•  Effecten rijksbeleid 

Vaststelling: 
•  Voorlopig budget: september jaar t-1 
•  Nadere voorlopig budget: juni jaar t 
•  Definitief budget: september jaar t 



7 

Inkomensdeel – macrobudget 

Situatie Den Helder: 
•  2009 - 3,9 mln 
•  2010 - 4,1 mln 
•  2011 - 4,0 mln 
•  2012 - 4,5 mln 
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Inkomensdeel - verdeling 

Twee verdeelmodellen: 
•  Kleine gemeenten: historisch verdeelmodel (budget = 

uitgaven t - 2) 
•  Grote gemeenten: objectief verdeelmodel 

 
Situatie gemeente: 
Gemeente Den Helder krijgt budget op basis van het objectief 

verdeelmodel 
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Inkomensdeel – verdeling (2) 

Objectief verdeelmodel: 
•  Prognose van noodzakelijke uitgaven (‘objectieve 

uitgaven’) 
•  Objectieve, niet te beïnvloeden, maatstaven. Voorbeelden: 

–  Lager opgeleiden 
–  Lage inkomens 
–  Aantal huurwoningen 
–  Banen in de regio   

•  Geen relatie met werkelijke uitgaven 
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Inkomensdeel – verdeling (3) 

•  Prikkel om het aantal uitkeringen terug te 
dringen:  
–  Tekorten komen voor eigen rekening van de gemeente 
–  Overschotten mogen vrij besteed worden 

•  Echter: vangnet bij grote tekorten 
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Aanvullende uitkeringen 

Vangnet voor gemeenten met tekorten: 
•  Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 
•  Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 

 
Procedure: 
•  Aan te vragen bij de Toetsingscommissie WWB 
•  Minister van SZW besluit o.b.v. advies TC WWB 
•  Financiering uit macrobudget (collegiaal) 
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IAU Den Helder 

IAU uitkering: 
•  Tekort Den Helder in 2011: 4,3 mln 
•  Eigen risico van 10% van het budget: 1,8 mln 
•  Eventuele IAU-opbrengst: 2,5 mln 
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Deel 2 
De IAU-aanvraag 
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Criteria IAU 
1.  Tekort > 10% 

–  Tekort is 4,3 mln (24% v/h budget) 

2.  Rechtmatigheid uitvoering 
–  Den Helder beschikt over goedgekeurde 

accountantsverklaring 

3.  Uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt 

4.  Het tekort is niet het gevolg van beleid en  
 uitvoering. 
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Arbeidsmarktsituatie (1) 

Standaard arbeidsmarktcriteria: 
•  Drietal standaard criteria om ‘uitzonderlijkheid’ te 

beoordelen 
•  Den Helder voldoet niet aan deze criteria 

Eigen arbeidsmarktanalyse: 
•  In de kern: zowel aanbod- als vraagkant arbeidsmarkt zijn 

in 2011 (relatief) verslechterd 



16 

Arbeidsmarktsituatie (2) 

Voorbeeld: instorting aantal vacatures 

 

•  Bovendien: grotere mismatch ten aanzien  
van overgebleven vacatures 
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Beleid en uitvoering (1) 

Analyse beleid en uitvoering: 
•  Inzet van re-integratieinstrumenten (inzet 

Participatiebudget) 

Bijsturing: 
•  Monitoring van resultaten en tekort 
•  Extra genomen maatregelen 
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Beleid en uitvoering (2) 
Gebruik Participatiebudget: 
•  Beschikbaar in 2011: 7,2 mln 
•  Besteed 5,6 mln 
•  Overschot: 1,6 mln 
 

Besteding W-deel 
•  WIW / ID-banen  2,1 mln - 43% 
•  Re-integratie  1,1 mln - 24% 
•  Scholing   0,6 mln - 12% 
•  Activering   0,3 mln - 7% 
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Beleid en uitvoering (3) 

Monitoring: signalering tekort 
•  Prestatiekaart 
•  Budgetanalyse 
•  Managementinformatie afd. Publiekszaken 
•  TURAP 

Extra genomen maatregelen 
•  Uitkeringsaanvragers direct op traject 
•  Project Arbeidsmogelijkheden 
•  Project Uitstroom 
•  Personele inzet 
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Deel 3 
Aandachtspunten 
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Aandachtspunten 
Onderbesteding Participatiebudget 
•  1,6 mln niet besteed 
 

Grote inzet op ID-WIW in 2011 
•  Genomen maatregelen 
•  Onderzoek mogelijkheden afkoop ID-WIW,  
    zonder werkloosheid 
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Tot slot 
Vragen? 


