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Geachte mevrouw Wolthers,

In 2017 hebben 31 arbeidsmarktregio's, waaronder die van u, door het
indienen van een samenwerkingsplan gebruik gemaakt van de regeling
Financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen m e t psychische
aandoeningen - Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen.
Uitvoering van deze twee jaar omvattende samenwerkingsplannen werd via
een decentralisatie-uitkering (uitgekeerd door het ministerie van BZK) door
het ministerie van SZW gefaciliteerd.
Op verzoek van de betrokken landelijke koepelorganisaties is door de
staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul
Blokhuis, in juni 2019 in gezamenlijkheid besloten de ondersteuning van de
regionale samenwerking van GGZ en Werk&Inkomen met 1 jaar te verlengen.
Doel van de verlengde ondersteuning is borging van die samenwerking.
Van dit besluit is de Tweede Kamer op 11 juli 2019 per brief op de hoogte
gebracht. Het ministerie van SZW heeft de voornoemde 31 arbeidsmarktregio's
per brief (kenmerk 2019-0000106614) over dit besluit geïnformeerd.
In de afgelopen maanden konden de regio's een aanvraag voor de verlengde
ondersteuning van de regionale samenwerking GGZ-Werk&Inkomen indienen. Uw
regio heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
De ministeries van SZW en VWS stellen naar aanleiding van uw aanvraag
eenmalig € 30.000 ter beschikking voor de activiteiten die u, samen met de
partijen in uw arbeidsmarktregio, in 2020 uitvoert om de regionale samenwerking
van GGZ en Werk&Inkomen goed te borgen. In tegenstelling tot bij de aanvraag
vermeld, is het bedrag van € 30.000 exclusief BTW.
Wanneer uw gemeente de uitvoering uitbesteedt, kunt u ter compensatie van de
BTW een verzoek indienen bij het BTW-compensatiefonds van het ministerie van
Financiën.
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De financiële bijdrage vanuit het Rijk vindt plaats via een decentralisatie-uitkenng
uit het Gemeentefonds. Via de Decembercirculaire 2019 van het ministerie van
BZK wordt uw gemeente hierover geïnformeerd.
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Ik wens u bij de uitvoering veel succes.
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Met vriendelijke groet,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,

mw. C. Goedhart
Directeur Participatie

en Decentrale

Voorzieningen
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