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ADVIES:
U wordt voorgesteld om:
1.Het bovenregionaal relatiemanagement voor de Verwijsindex VIN NHN te verlengen
met een jaar tot 1-6-2023 met de optie op verlenging van een extra jaar (tot 1-6-2024)
op basis van een tussentijdse evaluatie.
2. Kennis te nemen van het rapport ‘De VIR in beeld’
3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021
4. Kennis te nemen van het Convenant regionale verwijsindex VIN

TOELICHTING
1. Inleiding
Het gebruik van de Verwijsindex (VIN) is opgenomen in de Jeugdwet en het besluit verplichte
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet 2015
(art. 7.1.3.1, 1e en 2e lid; art. 7.1.3.2 en art. 7.1.3.3) verplicht de verwijsindex in huis te
hebben, aansluiting met instanties en functionarissen te organiseren, het gebruik te bevorderen,
samenwerkingsafspraken te maken en controle uit te oefenen op de naleving ervan. Sinds 2017
werken we hierin samen met drie regio’s in NHN, door inzet van twee relatiemanagers (1,5 fte).
Om de VIN goed te kunnen implementeren en het gebruik te vergroten in alle organisaties, is in
2017 besloten om bovenregionaal samen te werken met de regio’s Alkmaar en Kop van NoordHolland. Door de krachten te bundelen zijn er, vanaf die periode door de gemeente Alkmaar twee
relatiemanagers aangetrokken voor de gehele regio Noord Holland Noord. Het werkgeverschap
wordt uitgevoerd door de gemeente Alkmaar.
Op 1 juni 2022 eindigt de huidige overeenkomst met de gemeente Alkmaar over de inzet van de
twee relatiemanagers voor de VIN. Met dit collegevoorstel besluiten de 17 NHN gemeenten tot
een verlenging van de overeenkomst voor een periode van 1 jaar met een tussentijdse evaluatie
met de optie van nog 1 jaar. Als de Westfriese gemeenten besluiten om na een 1 jaar de
overeenkomst met de relatiemanagers te beëindigen dan geldt een opzegtermijn van een half
jaar1.
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Convenant regionale verwijsindex VIN

2. Voorstel
Tweede Kamer motie
De Tweede Kamer heeft begin december 2021 een motie aangenomen, die de regering
oproept om de wettelijke verplichting op het gebruik van de verwijsindex te schrappen.
Hiertoe zal het ministerie van VWS de komende tijd:
• Samen met de VNG onderzoeken hoe de motie zorgvuldig kan worden uitgevoerd.
• In gesprek gaan met vertegenwoordigers van meldende partijen, ouders & jeugdigen om
te bepalen waar hun behoeften & wat de verwachtte effecten van de wetswijziging zijn.
Hierbij is ook aandacht voor de vraag hoe de privacy van jeugdigen & ouders bij gebruik
van de verwijsindex beter kan worden geborgd.
• De uitkomsten van deze gesprekken bezien in relatie tot relevante ontwikkelingen, zoals
het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
De doorlooptijd van een wetswijziging die in dit geval nodig is, is gemiddeld 2 jaar. Tot die tijd
blijft de huidige wetgeving van kracht.
Gelet op deze landelijke ontwikkeling, wordt geadviseerd de bovenregionale overeenkomst
voor een periode van een jaar te verlengen tot 1-6-2023, met een optie tot verlenging van
een extra jaar tot 1-6-2024. Dit jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren door een
onafhankelijke partij.
Kanttekeningen en alternatieven:
Landelijk rapport
November 2021 is het rapport ‘De VIR in beeld’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport
beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het doelbereik en mogelijkheden voor
doorontwikkeling en alternatieven van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Het onderzoek
concludeert dat de doelen van de VIR – vroegtijdige signalering, informatie-uitwisseling en
tijdige hulp, zorg of bijsturing – in zekere mate worden bereikt, maar niet overal. Ook zijn er
grote verschillen tussen gemeenten, convenant gebieden & professionals in:
•
•

het draagvlak voor de verwijsindex
de mate waarin meldingen worden gemaakt en de verwijsindex wordt gebruikt.

De gevolgen voor gemeenten
Zolang de wet nog niet is aangepast, moeten gemeenten hun wettelijke taken blijven
uitvoeren. Dit betreft:
• Zorgen dat het mogelijk is om meldingen in de VIR te doen, door het in stand houden
van een regionaal meldingssysteem
• In een meldingenconvenant afspraken maken over welke partijen meldingsbevoegd zijn
en hoe de partijen met meldingen in de VIR moeten omgaan
• Regionaal het gebruik van de VIR bevorderen.
Meldingsbevoegde professionals hebben het recht om een melding in de VIR te doen. Er is
géén sprake van een meldingsplicht. Ook blijft het belangrijk dat de VIR wordt gebruikt zoals
bedoeld en beschreven in de Jeugdwet.
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om in 2022 de huidige werkwijze van de Vin in
NHN te evalueren en te onderzoeken of en zo ja op welke wijze de verwijsindex kan worden
doorontwikkeld, passende bij de bovenregionale beleidskaders en de samenwerking in NHN.

De bepaling van de landelijke koers maakt hier onderdeel vanuit. De kosten van deze
evaluatie worden binnen de VIN-begroting gedekt (activiteitenkosten).
Het voorstel tot verlenging is besproken in het overleg van de regionale beleidsgroep Jeugd
van 01-03-2022. Alle beleidsmedewerkers ondersteunen het voorstel.

3. Financiën
Op basis van de afgelopen contractperiode heeft een functieherwaardering plaatsgevonden
van het relatiemanagement. Dit heeft geleid tot een ophoging van de kosten vanaf 1-6-2022.
Het bovenregionaal managers overleg BSJ is hierover geïnformeerd in het bovenregionaal
managers overleg NHN d.d. 7 september 2021.

De totaalkosten bedragen vanaf 1-6-2022 op jaarbasis 178.537 euro als volgt
onderverdeeld:

Loonsomberekening schaal 11 per 1-1-2022: € (1,5 FTE)+ 21% BTW
Werkplekkosten (incl. BTW)
Werkbudget voor extra kosten (afrekening op basis van werkelijke kosten)
Totaal per jaar (ingaande per 1-6-2022 voor 18 gemeenten)
Kosten voor de Westfriese gemeenten per jaar:
Jeugdigen
Jeugdigen tot 23*

Gemeente

tot 23

jaar

jaar

in %

Kosten per gemeente

Drechterland

5.354

3.04%

€

5.424,52

Enkhuizen

4.675

2.65%

€

4.736,58

19.779

11,2%

€

20.039,52

6.271

3.56%

€

6.353,60

12.004

6.81%

€

12.162,11

Opmeer

3.154

1.79%

€

3.195,54

Stede Broec

5.850

3.32%

€

5.927,05

57.087

100%

€

57.838,91

Hoorn
Koggenland
Medemblik

Totaal

*Deze verdeelsleutel is ook toegepast gedurende de periode 01-06-2019/01-06-2022

€
€
€
€

140.217
28.320
10.000
178.537

