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Aan de leden van de Gemeenteraad, 

 

Het Rijk heeft opdracht gegeven aan de gemeenten om de Steunpunten Huiselijk 

geweld en de Advies-  en Meldpunten Kindermishandeling vanaf 1 januari 2015 

bovenlokaal te organiseren vanuit één orgaan, namelijk het Advies en Meldpunt 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze verplichting vloeit voort uit de Jeugdwet 

en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

Het doel is meer samenhang aan te brengen in de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Voor burgers en professionals is er straks één meldpunt waar zij 

terecht kunnen voor vragen, vermoedens of meldingen van huiselijk geweld én 

kindermishandeling. Tevens kan er met het samenvoegen efficiencywinst geboekt 

worden. 

 

De wettelijk taken van het AMHK zijn: 

• Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Het verstrekken van advies en zo nodig ondersteuning aan de melder. 

• Onderzoek doen naar aanleiding van een melding om te bepalen of er sprake is 

van kindermishandeling of een andere vorm van huiselijk geweld. 

• Informeren van politie en Raad voor de Kinderbescherming en inschakelen 

passende hulpverlening. 

• Overdragen van de casus aan de Raad voor de Kinderbescherming zodra blijkt 

dat vrijwillige hulpverlening de problemen niet kan oplossen en het kind bedreigd 

wordt in zijn ontwikkeling. 

Het rijk laat ruimte voor  invulling met het huidige bredere pakket van AMK/SHG. 

 

Begin 2014 is een Stuurgroep “AMHK en gedwongen kader Jeugd” gevormd onder 

voorzitterschap van de burgemeester van Stede Broec. In deze Stuurgroep zitten 

wethouders van de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hollands Kroon, 

Hoorn en Opmeer.   

  

 
Aan de leden van de gemeenteraden van 

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel 
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De Stuurgroep stelt voor het AMHK te organiseren op de schaal van Noord-Holland-

Noord en heeft de colleges van de 19 gemeenten in Noord-Holland-Noord gevraagd 

om uiterlijk 25 februari 2014 een aantal voorbereidende besluiten te nemen. 

 

Wij zijn verheugd met de voortvarendheid waarmee het dossier AMHK bovenregionaal 

wordt opgepakt. Echter, voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is in de 

gesprekken over het AMHK steeds een belangrijke voorwaarde geweest dat de 

functies van het AMHK, crisisinterventie en het gedwongen kader van 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in één (boven)regionale bestuurlijke 

aansturing en zo mogelijk in één organisatie worden geborgd. In nauwe samenhang of 

zelfs samen met het Veiligheidshuis en de OGGZ. 

 

Gezien dit uitgangspunt gaan wij mee met de voorstellen van de Stuurgroep AMHK 

meegaan mits wordt voldaan aan de volgende aanvullingen en voorwaarden: 

 

1. In de business-case worden twee varianten uitgewerkt, namelijk: 

 

a. de smalle variant zoals deze door de Stuurgroep AMHK is opgesteld  

waarbij het AMHK op termijn bij de GGD NHN wordt ondergebracht en 

waarbij de gemeenten zelf zorg dienen te dragen voor een zorgvuldige 

inrichting van het gedwongen kader Jeugd; 

 

b. de integrale variant zoals deze door de gemeenten in de Kop van Noord-

Holland wordt beoogd, te weten een variant waarbij bestuurlijk, inhoudelijk 

en eventueel organisatorisch een integraal AMHK tot stand komt 

bestaande uit tenminste de huidige steunpunten huiselijk geweld, het 

huidige advies- en meldpunt kindermishandeling, crisisinterventie, 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en eventueel OGGZ en 

veiligheidshuis. 

 

2. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland houden zich – zoals iedere andere 

gemeente in NHN – het recht voor om op basis van de uiterlijk 1 juni 2014 

opgeleverde business-case incl. beide genoemde varianten pas definitief hun 

afweging te maken met betrekking tot een van beide varianten en welke 

organisatie(s) met de uitvoering worden belasten, alsmede daarna daarover 

definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden. 

 

Wij hebben de Stuurgroep AMHK gevraagd of zij willen overwegen bovenstaande 

aanvullingen en voorwaarden onderdeel te maken van de bestuursopdracht en de 

business-case en dit met de andere gemeenten af te stemmen. 

 

 

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel, 

25 februari 2014. 

 

 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van Den Helder, Hollands Kroon, 

Schagen en Texel. 


