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Bestuurlijke context  

Het college is bevoegd om op basis van de Jeugdwet een convenant vast te 

stellen waarin samenwerkingsafspraken zijn opgenomen over de 

verwijsindex (Jeugdwet art. 7.1.3.1). 

 

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.  
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Collegebesluit 

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. 

 

 

 
 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

15-12-2015 

 

 

 


