COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Functioneel Applicatiebeheer SISA
Te besluiten om
1. In te stemmen met de overeenkomst Functioneel Applicatiebeheer SISA
Inleiding
SISA is een verwijsindex dat tot doel heeft om vroegtijdige en onderlinge afstemming
tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg
of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke
voorwaarden voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te
beperken of weg te nemen.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in 2009 samen met de gemeenten in de regio
Rijnmond een samenwerkingsconvenant SISA afgesloten. Inmiddels is het gebruik van de
verwijsindex vastgelegd in de Jeugdwet.
Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft 29
juni 2017 met betrekking tot het Functioneel applicatiebeheer SISA het volgende
geaccordeerd:
- het vastleggen van de werkzaamheden met betrekking tot het functioneel
applicatiebeheer van SISA voor de samenwerkingsgemeenten in een overeenkomst.
- de duur van de overeenkomst te bepalen op 4 jaar (01-01-2017 tot en met 31-12-2020).
- een éénmalige tariefsverhoging van 1 cent per inwoner naar 15 cent per inwoner per
gemeente met ingang van 1 januari 2018.
Van de gemeente Rotterdam hebben we nu de overeenkomst ontvangen met het verzoek
deze te ondertekenen door de in de betrokken gemeente gemandateerde verantwoordelijke.
Beoogd effect
Het functioneel applicatiebeheer SISA te laten verzorgen door de gemeente Rotterdam,
zodat we ook voor de komende vier jaren gebruik kunnen maken van SISA, het
samenwerkingsinstrument sluitende aanpak, ook wel verwijsindex genoemd.
Argumenten
1. Eenduidigheid, uniformiteit, deskundigheid, continuïteit en financieel voordeel
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft
ingestemd met het samenwerkingsconvenant SISA.
Hierbij is het volgende overwogen:
Het beleggen van de taken bij een centrale organisatie zorgt voor eenduidigheid,
uniformiteit, deskundigheid en continuïteit én levert financiële voordelen op als gevolg
van schaalvoordelen.
Kanttekeningen
--

Financiën
De kosten voor het Signaleringsinstrument bedraagt 15 cent per inwoner per gemeente met
ingang van 1 januari 2018.
Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel gaat het om afgerond € 4.400
Het betreffen kosten functioneel applicatiebeheer die sinds het begin worden betaald door
ICT/ GR IJsselgemeenten.
Communicatie
Niet van toepassing
Uitvoering
Nadat de burgemeester de overeenkomst heeft getekend zal deze naar de gemeente
Rotterdam worden verzonden.
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