
 

 

 

 

 

 

 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Vernieuwing Samenwerkingsconvenant Verwijsindex  
BBV nr: 2015/415598 

 

 

1. Inleiding 

De Verwijsindex is een contactsysteem dat beroepskrachten helpt elkaar snel en makkelijk te 

vinden wanneer zij met dezelfde kinderen te maken hebben, zodat zij op een efficiënte wijze 

kunnen samenwerken. 

In 2009 is, vooruitlopend op landelijke wetgeving, het samenwerkingsconvenant 

Verwijsindex IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld door de 9 gemeenten in deze regio 

en de toetredende organisaties (collegebesluit Verwijsindex 2009/ 73817). Op 4 februari 2010 

is de Wet Verwijsindex in werking getreden. In 2015 is de nieuwe Jeugdwet inwerking 

getreden, waarin de Verwijsindex opnieuw is opgenomen. In de Jeugdwet is de Verwijsindex 

aangevuld met de ‘adres- en gezinsmatch’, waarmee matches tussen hulpverleners van 

kinderen met dezelfde ouder(s) en/of op hetzelfde adres mogelijk zijn geworden. In 2016 gaat 

de gemeente Haarlemmermeer voor de Verwijsindex over op Multisignaal, het systeem dat in 

deze regio gebruikt wordt. Zij hebben in het verlengde daarvan verzocht om bij onze regio 

aan te sluiten.  

Door de nieuwe Jeugdwet, de aanvulling van de ‘adres- en gezinsmatch’ en de uitbreiding 

met de gemeente Haarlemmermeer is vernieuwing van het samenwerkingsconvenant 

Verwijsindex nodig.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit het vernieuwd samenwerkingsconvenant Verwijsindex IJmond, Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer vast te stellen. 

2. Het college besluit het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren 

om een regiocoördinator Verwijsindex, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van het 

samenwerkingsconvenant, aan te wijzen voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer. 

3. Het college besluit het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren 

om een procescoördinator Verwijsindex, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van het 

samenwerkingsconvenant, aan te wijzen voor de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. 

4. De kosten van dit besluit bedragen € 29.985,- en worden volledig gedekt met de jaarlijkse 

bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer t.b.v. de regiocoördinatie. De 

begrotingswijziging wordt opgenomen in de BERAP1 van 2016. 

5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Samenleving. 

6. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Actualisering van het regionaal samenwerkingsconvenant Verwijsindex in het kader van de 

nieuwe Jeugdwet en uitbreiding van de regio met de gemeente Haarlemmermeer.  

 

4. Argumenten 

Het besluit past in het ingezet beleid 

De Verwijsindex heeft als doelstelling om beroepskrachten met elkaar in contact te brengen 

zodat zij kunnen samenwerken om problemen die jeugdigen belemmeren in hun gezonde en 

veilige ontwikkeling vroegtijdig en effectief op te lossen. De Verwijsindex valt daarmee 

onder programma 1: Maatschappelijke participatie en programma 2: Ondersteuning en zorg. 
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Met het besluit wordt voldaan aan landelijke wetgeving 

Het oude convenant was gebaseerd op de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Verwijsindex,  

deze zijn in 2015 vervangen door de Jeugdwet. Bovendien is de Verwijsindex in de nieuwe 

wetgeving uitgebreid met de ‘adres- en gezinsmatch’. In het vernieuwd convenant zijn alle 

wijzigingen verwerkt en de uitbreidingen opgenomen waarmee wordt voldaan aan de 

landelijke wetgeving. 

 

Uitbreiding regio met Haarlemmermeer 

De aansluiting van de gemeente Haarlemmermeer maakt het voor een aantal organisaties en 

professionals die in Haarlemmermeer en in IJmond en Zuid-Kennemerland werkzaam zijn, 

makkelijker om te werken met de Verwijsindex. Bovendien zijn voor de regiocoördinatie 

schaalvoordelen te behalen doordat een aantal organisaties uit deze regio ook in de 

Haarlemmermeer werkzaam zijn.  

 

Regiocoördinator, mandatering aanwijzing en uitbreiding met Haarlemmermeer 

Op grond van de Jeugdwet (art. 7.1.3.1) en het samenwerkingsconvenant Verwijsindex (art. 3 

lid 3 mandateert het college van B&W het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport 

om een regiocoördinator aan te wijzen, die de samenwerkingsafspraken tussen alle 

convenantpartijen beheert en bewaakt en die de aansluiting van instanties en gebruikers 

organiseert namens het college. De aanwijzing van de regiocoördinator door het 

afdelingshoofd wordt opgenomen in het mandaatregister. De overige gemeenten in de regio 

mandateren de gemeente Haarlem om namens hen de regiocoördinator aan te wijzen. 

 

Mandatering aanwijzing Procescoördinator 

Op grond van de Jeugdwet (art. 7.1.3.2) en het samenwerkingsconvenant Verwijsindex (art. 3 

lid 4) mandateert het college van B&W het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport 

om een procescoördinator aan te wijzen, die er zorg voor draag dat de gebruikers na een 

‘match’ contact met elkaar hebben opgenomen en die verhuisberichten verwerkt. De 

aanwijzing van de procescoördinator door het afdelingshoofd wordt opgenomen in het 

mandaatregister. De overige gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland mandateren de 

gemeente Haarlem om namens hen de procescoördinator aan te wijzen. De gemeente 

Haarlemmermeer besluit om de procescoördinatie binnen hun eigen gemeente aan te wijzen. 

 

Financiën 

De kosten voor Haarlem voor het systeem van Multisignaal en voor de regio-en 

procescoördinatie worden gedekt op basis van een eerder genomen besluit (collegebesluit 

Verwijsindex 2009/ 73817). De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten de 

regiocoördinatie van 0,3FTE bij de gemeente Haarlem te beleggen, de kosten hiervoor t.b.v.  

€ 29.985,- worden aan Haarlemmermeer gefactureerd. De procescoördinatie gaat de 

gemeente Haarlemmermeer zelf verzorgen binnen hun eigen gemeente.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Gelijktijdige besluitvorming door gemeenten in de regio 

Alle 8 gemeenten uit de regio IJmond en Zuid-Kennemerland, te weten Beverwijk, 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede en 

Zandvoort, nemen gelijktijdig het besluit om het vernieuwde samenwerkingsconvenant 

Verwijsindex vast te stellen.  
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De gemeente Haarlemmermeer neemt gelijktijdig het besluit om toe te treden tot deze regio 

en het samenwerkingsconvenant Verwijsindex vast te stellen. Haarlemmermeer zal daarbij 

het besluit nemen om de regiocoördinatie door de gemeente Haarlem te laten uitvoeren. De 

procescoördinatie zullen zij binnen hun eigen gemeente laten uitvoeren.  

De gemeente Uitgeest is per 01-10-2015 uitgetreden uit het convenant van deze regio en in 

samenhang met de transitie jeugdzorg toegetreden tot de Verwijsindex regio Noord-

Kennemerland. 

Wethouder Snoek van Jeugd, Onderwijs en Sport wordt door de burgemeester gemachtigd 

om het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex te ondertekenen namens de gemeente 

Haarlem. 

 

Communicatie richting convenantpartijen 

De convenantpartijen cq. aangesloten organisaties hebben via de instellingscoördinatoren 

reeds vernomen van de vernieuwing van het convenant en hebben een concept van het 

nieuwe convenant ontvangen. De bestuurders van de convenantpartijen zullen een brief 

ontvangen met het vernieuwd convenant als bijlage, waarin de wijzigingen van het convenant 

kenbaar gemaakt worden en te kennen wordt gegeven dat de convenantpartijen stilzwijgend 

toestemmen tenzij zij binnen 4 weken bezwaar indienen. 

 

7. Bijlagen 

1. Samenwerkingsconvenant Verwijsindex IJmond, Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer 

2. Volmacht Wethouder Snoek voor ondertekening Samenwerkingsconvenant Verwijsindex 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


