Gemeenteblad 2009
Nadere subsidieregels SISA

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond,
van 3 november 2009; kenmerk 2597;
gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2005;
overwegende dat het ter uitvoering van de SvR 2005 en de stedelijke
implementatie SISA wenselijk is nadere regels vast te stellen inzake de
uitvoering van subsidieverlening aan projecten en organisaties op het terrein
van onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid;
verder in overweging nemende dat:
• in 1999 het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) is
ontwikkeld als instrument om tijdig en efficiënt samenwerking tot
stand te laten komen tussen professionals die te maken hebben met
jeugdigen die extra risico’s lopen (sinds 8 oktober 2009:
Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak);
• SISA ook staat voor ‘SIgnaleren en SAmenwerken’, en in het kader
van gemeentelijk en stadsregionaal vastgesteld beleid (Ieder Kind
Wint, actieplan “binden en verbinden’) tot doel heeft om geen kind
tussen wal en schip te laten vallen, maatschappelijke uitval van
jeugdigen te voorkomen en te beperken en professionals van
verschillende instellingen bij elkaar te brengen om zo tot afstemming
en gezamenlijk planvorming te komen (sluitende zorg);
• SISA via registratie van signalen inzichtelijk maakt welke kinderen in
hun ontwikkeling worden bedreigd en risico lopen;
• bij SISA aangesloten organisaties mede op basis van die signalen
door samenwerking en afstemming tot een adequate aanpak kunnen
komen;
• de SISA-structuur voorziet in een duidelijke hoofdregie en
mogelijkheden voor opschaling wanneer partijen geen
overeenstemming bereiken over de gewenste aanpak/acties;
• er naar verwachting begin 2010 landelijke wetgeving zal zijn
ingevoerd, die aan gemeenten opdraagt om het gebruik van een
landelijke verwijsindex te bevorderen;
• deze landelijke verwijsindex qua doelstelling en invulling voor
gebruikers overeen komt met SISA;
• bevordering van het gebruik van de verwijsindex en SISA door
instellingen en organisaties in de domeinen jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs,
maatschappelijk werk en welzijn, werk en inkomen, politie en justitie
wenselijk is om bovenstaande doelen te bereiken en ook aansluit bij
genoemde landelijke wetgeving;
• dit verplicht om actief bij te dragen aan het samenwerken van de
netwerkpartners binnen het SISA systeem;
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•

•

instellingen en organisaties ten behoeve van SISA zorg dienen te
dragen voor voldoende deskundig personeel, registratie, juridischeen methodische ondersteuning;
SISA een regulier onderdeel dient te vormen van het kwaliteitsbeleid
van instellingen en organisaties;

Besluit vast te stellen:
Nadere subsidieregels SISA
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rotterdam;
b. GGD Rotterdam-Rijnmond: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Rotterdam-Rijnmond;
c. SISA: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, SIgnaleren en
Samenwerken;
d. subsidieaanvrager: hieronder wordt in deze een privaatrechtelijk persoon
en geen natuurlijk persoon verstaan.
Artikel 2 Doel bindende subsidievoorwaarde SISA
1. Met onderhavige regeling wil het college de effectiviteit van de aanpak in
het kader van SISA bevorderen en een duidelijke norm stellen voor alle
partijen die werkzaam zijn in de domeinen jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg, onderwijs,
maatschappelijk werk en welzijn, werk en inkomen, politie en justitie, voor
zover zij met jeugdigen te maken hebben; deze norm houdt in dat (tijdig)
SIgnaleren en SAmenwerken noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat
jeugdigen alle kansen krijgen om onbedreigd op te groeien tot
volwassenen.
2. Door het gebruik van SISA als subsidievoorwaarde op te nemen stelt het
college dat door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde activiteiten op
het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid plaatsvinden met
inachtneming van de voorschriften en artikelen die in het ‘samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen stadsregio Rotterdam’
worden gesteld.
3. Tevens stelt het college dat SISA als kwaliteitsinstrument een regulier
onderdeel uitmaakt van methodisch kwaliteitsbeleid van gesubsidieerde
organisaties en instellingen op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en
veiligheid.
Artikel 3 In aanmerking komende subsidies (relevantie / begrenzing)
1. Het handelen volgens de regels en afspraken die gelden voor SISA is als
bijzondere voorwaarde van toepassing op alle subsidiabele activiteiten:
- op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid;
- uitgevoerd door professionals die in het uitvoeren van activiteiten
redelijkerwijs in staat kunnen worden geacht om het melden van
jeugdigen die risico lopen te signaleren en adequaat te handelen.
2. De bijzondere voorwaarde geldt niet voor subsidiabele activiteiten:
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-

waarvan niet kan worden verwacht of kan worden vastgesteld dat in
de uitvoering signalen op basis van vermoedens dat jeugdigen in hun
ontwikkeling worden bedreigd kunnen worden gedaan en opgepakt;
die volledig uitgevoerd worden door vrijwilligers of semi-professionals;
waarbij het opvolgen van de bijzondere voorwaarde de uitvoering van
de activiteiten ernstig belemmerd of in zijn geheel onmogelijk maakt.

Artikel 4 Subsidieverstrekker
Iedere dienst van het Concern Rotterdam past artikel 3 toe bij het toekennen
van een subsidie aan een privaatrechtelijk persoon.
Artikel 5 Subsidieaanvrager
De subsidieaanvrager die activiteiten uitvoert op het terrein van welzijn, zorg,
onderwijs en veiligheid waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat in
de uitvoering van deze activiteiten risicosignalen, dat jongeren in hun
ontwikkeling worden bedreigd, kunnen worden waargenomen en opgepakt,
komen in aanmerking voor deze bijzondere voorwaarde.
Artikel 6 Omschrijving bijzondere voorwaarde
1. De voor deze bijzondere voorwaarde in aanmerking komende aanvrager
heeft het ‘Samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen
Rotterdam’ ondertekend (in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na
het begin van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft). De
aanvrager verbindt zich door ondertekening aan het effectief
implementeren van SISA binnen de zorgstructuur van zijn of haar
organisatie of werkpraktijk. De subsidiënt is daarmee gebonden aan de
volgende eisen zoals geformuleerd in het convenant:
- de convenantpartijen bevorderen binnen de eigen instelling of praktijk
het doelmatig gebruik van SISA en een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van jeugdigen en leven daartoe de bepalingen
van het convenant na;
- de convenantpartijen stellen een risicoprofiel op, op basis waarvan
meldingsbevoegden kunnen besluiten of het noodzakelijk is een
melding te doen. Het risicoprofiel, evenals wijzigingen daarin, wordt
toegezonden aan de procesmanager;
- de convenantpartijen rusten zichzelf of hun medewerkers zodanig toe
dat zij:
op de hoogte zijn van het doel en de werkwijze van SISA;
in staat zijn tot een zodanige inschatting dat zij een
verantwoord besluit kunnen nemen over het doen van een
melding;
in geval van een match met andere convenantpartij tot een
gezamenlijke aanpak kunnen komen en de eigen interventies
binnen deze aanpak in goed overleg kunnen uitvoeren;
- de convenantpartijen wijzen een coördinator aan binnen de eigen
instelling of praktijk om er zorg voor te dragen dat ordentelijk gebruik
van SISA gewaarborgd is. Deze coördinator heeft in ieder geval tot
taak het beheer van de contactgegevens van de meldingen die vanuit
de eigen instelling of praktijk zijn gedaan en het zo nodig aanpassen
daarvan. De aanwijzing van een coördinator wordt gemeld aan de
procesmanager;
- de convenantpartijen geven middels hun cliëntenfolders bekendheid
aan hun deelname aan SISA, aan het doel hiervan en informeren de

Gemeenteblad 2009

Nummer 132
pagina 3

in behandeling genomen jongeren en/of hun juridische
vertegenwoordiger(s) over het doen van een melding aan SISA.
2. Deze inspanningen dienen binnen een periode van 6 maanden na
ondertekening van het convenant te zijn geëffectueerd en geborgd. De
GGD Rotterdam-Rijnmond kan instellingen en personen advies en
ondersteuning bij de implementatie bieden. Meer informatie is te vinden op
www.sisa.rotterdam.nl;
Artikel 7 Controle op naleving
1. De aanvrager die aan deze bijzondere voorwaarde gehouden is dient een
kopie van een getekende toetredingsverklaring te overleggen, waaruit
blijkt dat men deelneemt aan de afspraken van het
Samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen
stadsregio Rotterdam.
2. De aanvrager geeft desgevraagd in het kader van de verantwoording van
de subsidie inzicht in het uitvoeren van inspanningen, voortkomend uit de
bijzondere voorwaarde genoemd in artikel 6.
3. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet toe op naleving van het convenant in
het algemeen; in het bijzonder ziet de procesmanager SISA toe op de
kwaliteit en kwantiteit van meldingen door organisaties.
Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze nadere regels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en treden in
werking op 1 januari 2010 en zijn van toepassing op alle daarvoor in
aanmerking komende subsidies.
Artikel 9 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels SISA.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2009.
De secretaris,

De burgemeester,

A.H.P. van Gils

A. Aboutaleb
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Dit gemeenteblad is uitgegeven op 6 november 2009 en ligt op werkdagen
van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst
Rotterdam (KBR), Coolsingel 40, Kamer 314.
(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)
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