Contactpersoon: mevr. K.M. Verhage
Afdeling/Team: Strategie & Beleid
E-mail:
post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer:

Bij21-0170
Cbb210107

RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief Onderzoek positionering crisisteam Jeugd
Cbb210107 Raadsinformatiebrief Onderzoek positionering crisisteam Jeugd
Heerhugowaard, 25 maart 2021
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Met deze memo informeren wij u over de voortgang van de ICD d.m.v. de jaarrapportage, over de
uitkomst van het HHM onderzoek naar positionering van de crisisfunctie en de daaruit
voortvloeiende bestuursopdracht.
Inleiding
Gemeenten hebben de wettelijke taak dat jeugdhulp altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn in
situaties waarin onmiddellijke uitvoering van deze taken is geboden. Hieruit vloeit de
verantwoordelijkheid voort dat gemeenten een crisisinterventie1 dienen 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. Sinds 1 juli 2018 hebben de achttien NHN gemeenten de uitvoering van
de integrale crisisdienst Jeugd (ICD) belegd bij een consortium van drie organisaties, te weten
GGZ NHN, Parlan en de Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB). De huidige overeenkomst met
het consortium loopt tot en met 30 juni 2022.
Kernboodschap
Jaarrapportage ICD
De ICD dient ieder kwartaal een rapportage in en iedere 12 maanden een jaarrapportage. Deze
rapportages geven een cijfermatig overzicht van de activiteiten, de gepleegde inzet en de
behaalde resultaten. Enerzijds kunnen we hiermee toetsen of de ICD de opdracht conform de
contractafspraken uitvoert, anderzijds houden we vinger aan de pols met betrekking tot de
ontwikkelopgave. In bijlage 1 treft u de jaarrapportage van 2020 aan.
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Onderzoek positionering ICD
De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal crisismeldingen relatief laag is ten opzichte van de
minimale bezetting die ingezet moet worden. Deze ervaring heeft de vraag opgeroepen of de
crisisfunctie Jeugd efficiënter georganiseerd en/of gepositioneerd kan worden. Zowel de ICD als
Veilig Thuis Noord-Holland Noord (VT) geven namelijk uitvoering aan crisis (acute onveiligheid)
en stellen hiervoor personeel beschikbaar. Ten tijde van de aanbesteding van de crisisfunctie
jeugd is reeds als ontwikkelopgave benoemd om te komen tot doorontwikkeling van één integrale
toegang voor het beantwoorden van crisisvragen.
Dit heeft er toe geleid dat Bureau HHM in opdracht van de achttien NHN gemeenten een
onderzoek uitgevoerd heeft naar de mogelijkheden van de positionering van de bovenregionale
crisisfunctie Jeugd, onder meer in relatie tot de diensten van VT. Uit het onderzoek blijkt dat een
integratie van de diensten van VT en de ICD het meest optimale scenario is. Het consortium ICD
en VT zijn nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en onderschrijven het geadviseerde
scenario.
In bijlage 2 treft u het eindrapport van onderzoeksbureau HHM met betrekking tot de
positionering van de bovenregionale ICD.
Bestuursopdracht aan het consortium ICD en VT
De achttien NHN gemeenten hebben besloten een bestuursopdracht te verstrekken aan het
consortium om in 2021 tot een uitwerking van een uitwerkingsscenario en een businesscase te
komen. Op basis van dit, door de ICD en VT gezamenlijk opgestelde en gedragen voorstel,
kunnen de gemeenten een besluit nemen over de toekomstige invulling van de crisisfunctie
jeugd. De partijen hebben vervolgens tot juni 2022 de tijd om een plan voor de implementatie uit
te werken en uit te voeren.
Vervolg
Planning bestuursopdracht 2021
Eind Q1 2021:
Eind Q2 2021:
Eind Q3 2021:
Q4 2021 + Q1 2022:

VT en de ICD leveren uitwerkingsscenario op
VT en de ICD leveren een businesscase op
Besluitvorming achttien gemeenten
VT en de ICD leveren een implementatieplan op

Bijlage(n)
1. Jaarrapportage ICD Jeugd 2020
2. HHM eindrapportage positionering ICD Jeugd
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