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AW
Geachte relatie,
Onlangs heeft de Inspectie SZW een onderzoek gepubliceerd over het niet-gebruik van de
algemene bijstand.
De algemene bijstand is het laatste inkomensvangnet dat we in Nederland hebben. Het is
daarom een cruciale voorziening om bestaanszekerheid te garanderen en armoede te
voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de huishoudens die een potentieel recht
hebben op bijstand, die bijstand niet aanvraagt. De Inspectie signaleert dat veel huishoudens
als gevolg van niet-gebruik van de bijstand onder het sociaal minimum uitkomen.
Door het onderzoek weten we welke kenmerken deze niet-gebruikers hebben en hoe lang
mensen al geen gebruik maken van de bijstand.
In het rapport ‘Niet-gebruik algemene bijstand’ staan de resultaten van dit onderzoek.
Hieronder vindt u een link naar het rapport.
Niet-gebruik van de algemene bijstand
Ik verzoek u deze mail en dit rapport onder de aandacht van het college van B&W en de
raadsgriffier te brengen.
Met vriendelijke groet,
Marion Vermeulen
Programmasecretaris Toezicht SUWI
Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze
doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar
de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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