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kenmerk : Z/14/001626/14846
bmage : -

betreft : intrekken lvlAU-aanvraag

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 oktober informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de op 31 maart
door de gemeente ingediende aanvraag in het kader van de Meerjarige Aanvullende Uitkering
(MAU). ln onze brief meldden wij u dat wij op korte termijn een gesprek zouden aangaan met
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanvraag, het door Bureau
APE in opdracht van het ministerie opgestelde rapport naar een eventuele verdeeletoornis en
de lijst van mogelijke maatregelen ten behoeve van het verbeterplan. Dit gesprek met de
inspectie SZW vond plaats op 22 oktober. Met deze brief informeren wij u over de loop van
het gesprek en de conclusies die wij daaruit vervolgens hebben getrokken.

De inspectie bevestigde allereerst dat, gezien de hoogte van het geprognosticeerde tekort in
Leiderdorp, de hoogte van een eventuele uitkering op grond van de lVlALifeitelijk nul zou
bedragen. Aansluitend maakte zij duidelijk dat het uitvoeren van de in het verbeterplan op te
nemen maatregelen dwingend is. Er is geen ruimte om hier om moverende redenen van af te
wijken. Dat betekent, om een voorbeeld te geven, dat mocht eenvan de maatregelen meer
opleveren dan verwacht, de gemeente niet de ruimte en vrijheid heeft om een andere, wellicht
gevoeliger liggende maatregel te verzachten. Echter, indien een maatregel minder oplevert
dan verwacht, zijn wij verplicht additionele maatregelen te nemen om alsnog het gestelde doel
te behalen, Dit terwijl er dus geen extra budget vanuit het rijk tegenover staat.

Een tweede element van belang is gelegen in het feit dat wij op grond van het nieuwe
objectieve verdeelmodel per 2015 een substantieel hoger budget ontvangen. Zoals wij in onze
brief van 16 oktober reeds lieten weten, blijkt dat het tekort, zonder aanvullende maatregelen,
daarmee met ongeveer É 200.000 afneemt. Naar alle waarschijnlijkheid zouden wij met de
kennis van nu ten tijde van de aanvraag in maart niet in aanmerking zijn gekomen voor de
MAU. Wij doelen daarbij specifiek op de voorwaarde dat op deugdelijke wijze aannemelijk is
gemaakt dat in de situatie van de gemeente het tekort ook in de toekomst een meerjarig
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karakter blijft houden. Met de inzet van een aantal additionele instrumenten zijn wij in staat het
tekort reeds in 20150016 substantieel terug te brengen naar vrijwel nul. Een en ander ie
vanzelfsprekend wel afhankelijk van het doorzetten van het economisch herstel en de verdere
afname van de werkloosheid.

Op grond van onder meer bovengenoemde argumenten hebben wij besloten de aanvraag
voor de MAU in te trekken. De inspectie heeft bevestigd dat dit mogelijk is en dat daar op
basis van de door ons opgevoerde gronden verder geen gevolgen aan vastzitten. Het is
alleen niet mogelijk om voor 2014 een aanvraag voor een incidentele Aanvullende Uitkering
(IAU) in te dienen. Gezien de huidige cijfers komen wij daar overigens überhaupt niet voor in
aanmerking. Ons besluit laat onverlet dat wiions het recht voorbehouden in de toekomst een
nieuw beroep te doen op de dan bestaande vangnetmogelijkheid, mits we vanzelfsprekend
voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De komende weken zullen wij een voorstel uitwerken om in 2015 extra maatregelen te nemen
om het verwachte tekort verder terug te dringen. Dit voorstel zal ook een dekkingeparagraaf
bevatten, De lijst met geïnventariseerde maatregelen zal daarbij als vertrekpunt dienen.

Hoogachtend,
burgepe„aa„teren wethoudere,Wt,„i,i„„„„z„_„_
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