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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van B&W 

Onderwerp  : Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd  

Datum        : 15 december 2021 

Documentnr  : D21.012684 

Zaaknummer : ZK21002294 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Via dit schrijven willen wij u graag informeren over het volgende: 

1. De verlenging van de overeenkomst met de Integrale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord 

2. De stand van zaken omtrent de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Eén crisisteam jeugd’ 

 

Inleiding 

Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om een crisisinterventie te organiseren voor 

jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in een crisissituatie verkeren, met als doel acuut gevaar voor de 

jeugdige af te wenden. De Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD) voert in opdracht van achttien 

gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) sinds 2018 deze taak uit.  

 

In maart 2021 is door de achttien gemeenten in NHN aan de ICD (consortium van GGZ NHN, Parlan 

en de Jeugd & Gezinsbeschermers) en Veilig Thuis NHN (VT) de bestuursopdracht ‘Eén crisisteam 

Jeugd’ verstrekt. Doel van de opdracht is dat de partijen gezamenlijk tot een voorstel komen over 

hoe de crisisfunctie Jeugd in de achttien gemeenten in NHN kwalitatief beter, effectiever en 

efficiënter kan worden gepositioneerd en georganiseerd in relatie tot de diensten van VT. 

 

Stand van zaken uitvoering bestuursopdracht ‘Eén crisisteam jeugd’ 

In juni 2021 hebben de ICD en VT een uitwerkingsscenario opgeleverd. In november 2021 hebben zij 

aanvullend een businesscase opgeleverd. Het uitwerkingsscenario en de businesscase vormen de 

input voor een nieuw te verstrekken opdracht met betrekking tot de uitvoering en positionering van 

de crisisfunctie Jeugd in Noord-Holland Noord.  

 

De stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp (BSJ) heeft op 10 december jl. de definitieve 

businesscase besproken. De BSJ zal vervolgens aan de achttien gemeenten adviseren over de 

inhoudelijke en organisatorische wijze waarop de crisisfunctie Jeugd kan worden georganiseerd. 

Doel is om in het eerste kwartaal van 2022 hierover een besluit te nemen. Na besluitvorming zal er 

worden gestart met de procedure tot opdrachtverstrekking.   

 

Verlenging van de overeenkomst Integrale Crisisdienst Jeugd 

De huidige overeenkomst met de ICD loopt tot en met 30 juni 2022. Uiterlijk zes maanden voor het 

aflopen van deze overeenkomst dienen de achttien gemeenten NHN hun voornemen tot verlenging 

of beëindiging aan de ICD kenbaar te maken. 

 

Omdat de bestuursopdracht ‘Één crisisteam Jeugd’ nog niet is afgerond en het college wil borgen 

dat voor jeugdigen in crisis te allen tijde een crisisdienst beschikbaar is, heeft zij op 14 december jl.  

besloten de overeenkomst ‘Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18 Noord-Holland-Noord’ 

met de duur van 12 maanden te verlengen. Met het verlengen van de huidige overeenkomst met de 

ICD wordt de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de crisisfunctie Jeugd 0-18 geborgd. 
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Aan de verlengingsovereenkomst is een addendum toegevoegd, waarin is opgenomen dat de 

overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd als binnen de looptijd van de overeenkomst de 

opdracht voor een nieuwe crisisdienst kan worden verstrekt. De partijen zijn akkoord met de 

toevoeging van dit addendum op de overeenkomst. 

 


