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Geachte dames en heren, 

Via deze brief willen wij u graag informeren over de volgende punten: 

1. Stand van zaken toevoeging van de crisisfunctie Jeugd aan de GR GGD HN. 

2. De verlenging van de overeenkomst met de Integrale Crisisdienst Jeugd. 

Inleiding 

De 181 gemeenten Noord-Holland Noord (NHN) hebben in 2017 besloten tot een 

gezamenlijke aanbesteding voor de taak crisisfunctie Jeugd 0-18 jaar. Dit heeft 

geresulteerd in de overeenkomst met het consortium de bovenregionale Integrale 

Crisisdienst Jeugd 0-18 (ICD-J). 

In het vierde kwartaal van 2022 hebben de 17 gemeenteraden NHN een positieve zienswijze 

uitgesproken voor het toevoegen van de taak ‘crisisfunctie Jeugd’ aan de gemeenschappelijke 

regeling (GR) van de GGD HN. 

Stand van zaken toevoeging van de taak crisisfunctie jeugd aan de GR GGD HN 

De GGD HN heeft ingestemd met toevoeging van de crisisfunctie aan haar opdracht en heeft 

aangegeven dat het proces dat doorlopen moet worden voordat de crisisfunctie aan haar 

opdracht kan worden toegevoegd meer tijd vraagt dan voorzien. De crisisfunctie zou uiterlijk 

per 1 januari 2024 aan haar opdracht kunnen worden toegevoegd. 

Verlenging overeenkomst ICD-J 

De huidige overeenkomst met de ICD-J loopt tot en met 30 juni 2023. Omdat niet zeker is dat 

de crisisfunctie voor 1 juli 2023 aan de opdracht van GGD HN kan worden toegevoegd, wordt 

de overeenkomst met de ICD-J met uiterlijk 6 maanden verlengd. Het verlengen van de 

huidige overeenkomst met de ICD-J waarborgt dat: 

- De GGD HN voldoende tijd heeft om de nieuwe crisisdienst goed in te richten. 

- Er geen hiaat ontstaat tussen de ICD-J en de start van de uitvoering van de crisisfunctie 

door de GGD HN, zodat de jeugdigen in onze gemeente in acute situaties te allen tijde 

toegang hebben tot ondersteuning bij crisissituaties. 

(1) Per 01.01.2022 betreft dit de 17 gemeenten NHN wegens de bestuurlijke fusie van Langedijk en 

Heerhugowaard, nu Dijken Waard. 
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De colleges van de NHN gemeenten hebben besloten om de overeenkomst met de ICD-J voor 

de duur van zes maanden te verlengen omwille van bovenstaande. Aan de 

verlengingsovereenkomst wordt een addendum toegevoegd welke de mogelijkheid biedt om 

de overeenkomst voortijdig te beëindigen op het moment dat GGD HN voor 1 januari 2024 

uitvoering kan gaan geven aan de crisisfunctie . De verlengingsovereenkomst komt in zijn 

geheel te vervallen als GGD HN voor 1 juli 2023 uitvoering kan geven aan de crisisfunctie. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder, 

Puck de Nijs 
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