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Betreft Beëindiging van uitbesteding van kerntaken op het terrein van de 

Geacht leden, 

Bijgaand treft u ter kennisneming aan een afschrift van een brief, die ik heden 
heb verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders van uw 
gemeente. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud ervan. 

Een gelijkluidende brief heb ik verzonden aan de gemeenteraden van de andere 
twee BAR-gemeenten. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

bijstandsuitvoering 
Bijlagen 
Brief aan het college van B&W 
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Geacht college, 

In reactie op mijn brief van 2 mei j l . heeft u mij per brief van 3 juni j l . gemeld, 
dat u de samenwerking met een privaat bedrijf (Investiga) op het terrein van 
bestrijding van bijstandsfraude heeft beëindigd. Op grond van uw reactie ga ik 
ervan uit dat de uitvoering van de bijstand nu in overeenstemming is met artikel 
7, vierde lid, van de Participatiewet. 

Een reactie met een gelijkluidende strekking heb ik ontvangen van de colleges 
van burgemeester en wethouders van de andere twee BAR-gemeenten. Een 
gelijkluidende brief heb ik daarom verzonden aan de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. 

Ik acht hiermee de kwestie rond de uitbesteding van kerntaken in het kader van 
de uitvoering van de bijstand als afgedaan. 

Met vriendelijke groet, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
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