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Geachte wethouder Van Olden,
Sinds 2013 werkt de staatssecretaris van SZW samen met de staatssecretaris van
VWS en met onder andere GGZ-Nederland, VNO-NCW, UWV, Divosa, VNG en
MIND/LPGGZ via het project Mensenwerk aan de bevordering van de participatie
van mensen met psychische aandoeningen.
Via dit project is nagegaan wat werkzame elementen zijn om participatie te
vergroten, wordt gewerkt aan een meer open houding ten aanzien van mensen
met psychische problemen, en wordt de samenwerking tussen GGZ en Werk &
Inkomen gestimuleerd.
U heeft als centrumgemeente van uw arbeidsmarktregio samen met de GGZ en
UWV financiële ondersteuning aangevraagd door het indienen van een plan. Een
plan om regionale samenwerking tussen GGZ en de sector Werk&Inkomen op te
zetten dan wel door te ontwikkelen en structureel te verankeren. In uw plan van
22 juni 2017 en uw nadere toelichting hierop van 24 juli 2017, heeft u hiervoor
een verzoek ingediend voor een financiële ondersteuning van € 90.000.
Het ministerie van SZW stelt naar aanleiding van uw verzoek eenmalig € 90.000
ter beschikking voor de uitvoering van uw plan welke middels een decentralisatieuitkering via BZK uitgekeerd wordt'.
Ik nodig u en de betrokkenen bij het plan van harte uit voor de
'Estafettebijeenkomst' die dit najaar wordt georganiseerd! Een uitnodiging en
progamma voor deze bijeenkomst kunt u op korte termijn tegemoet zien.

Welk deel hiervan u in 2017, dan wel 2018 ontvangt, zult u vernemen in de
Decembercirculaire van BZK.
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Ik wens u veel succes bij de uitvoering van het plan.
Hoogachtend,

Directie Participatie &
Decentrale Voorzieningen

de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze.
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