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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 14 maart 2017    

   Week    11   

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 maart 2017, 

week 10 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

2. Besluitenboek invoering verwijsindex MULTIsignaal Besloten wordt: 

1. De organisatie en het beheer van de Verwijsindex 

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland (hierna 

AAZW) als volgt vorm te geven:  

a. Akkoord te gaan met het benoemen van de gemeente 

Amsterdam als penvoerder bij uitvoering van regionale 

verwijsindextaken en als ambtelijk opdrachtnemer voor de 

bij Verwijsindex AAZW aangesloten gemeenten. 

b.  Akkoord te gaan met het vanuit het overleg van porte-

feuillehouders Jeugd van aangesloten gemeenten inrichten 

van een Bestuurlijke Regiegroep die als dagelijks opdracht-

gever fungeert. 

c. Akkoord te gaan met de opdracht aan ambtelijk opdracht-

nemer een regionale Convenantmanager te benoemen en 

laat deze een Ambtelijk Kernteam samenstellen. 

d. Akkoord te gaan met het inrichten van uniforme werkwijzen 

bij matchregie voor regionaal opererende zorgpartijen. 

e. De beleidsmedewerkers Jeugd van Zorg en Welzijn als 

Accounthouders Verwijsindex aan te stellen, die binnen de 

eigen gemeente verantwoordelijk zijn voor de organisatie en 

het operationele beheer van de verwijsindex en het gebruik 

van de verwijsindex in de eigen gemeente bevorderen en 

monitoren. 

2. Het Samenwerkingsconvenant te tekenen dat nodig is om als 

regio te kunnen samenwerken in de Verwijsindex 

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. 

3. Het Privacyprotocol te tekenen dat nodig is om zorgvuldig 

persoonsgegevens te kunnen verwerken. 

 

 

 

 

J. Kes 
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  4. De Verwijsindex AAZW aan te sluiten op de Beheervoor-

ziening Burger Service Nummer (BVBSN). 

5. De Verwijsindex AAZW aan te melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

6. Een overeenkomst te sluiten met MULTIsignaal, de leveran-

cier van de nieuwe verwijsindex AAZW en de volgende 

bijlagen te ondertekenen, die deel uitmaken van de 

overeenkomst: 

a. bijlage 1A bij de overeenkomst: Bewerkersovereenkomst 

RegionaleVerwijs Index Risicojongeren Neutraal 

b. bijlage 6 bij de overeenkomst: Service Level Agreement voor 

het Technisch Applicatie Beheer en het Functioneel Beheer 

(SLA TAB FB Neutraal) 

c. bijlage 7 bij de overeenkomst: het Dossier Financiële 

Afspraken-(DFA)Regionale verwijsindex v0 3 Neutraal. 

 

 

3. Stand van zaken integrale veiligheid 2016 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van bijgevoegd raadsinformatiedocument. 

2. Bijgevoegde raadsinformatiedocument ter kennisname aan 

de raad te sturen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Aanwijzen van een leerplichtambtenaar Besloten wordt mevrouw A. Kanters aan te wijzen als 

leerplichtambtenaar. 

 

G. Bekhuis 
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5. Instemmen met opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Baanstede 

Besloten wordt: 

1. Het raadsvoorstel over de opheffing van de Gemeenschap-

pelijke Regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-

Waterland (GR Baanstede) voor besluitvorming aan te bieden 

aan de gemeenteraad. 

2. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in combinatie met de 

Participatiewet per 1 januari 2018 zelf uit te voeren op basis 

van de business case Waterland Werkt. 

3. Het besluit van het college tot het zelf uitvoeren van de Wsw 

met de gemeenteraad te delen. 

4. Voor de dekking van de financiële consequenties van het 

zelf uitvoeren van de Wsw budget vast te laten stellen door 

de gemeenteraad. 

 

L. Bromet 

 


