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Geachte raad, 
 
Middels deze brief beantwoorden wij hierna (in cursief) de door D66 gestelde vragen inzake de 
Integrale Crisisdienst Jeugd d.d. 14 december 2022. 
 
VRAGEN 
 
1. Wanneer is het college op de hoogte gebracht van bovenstaande problematiek?  
Het AB van GGD HN is op 30-11-2022 geïnformeerd over de voortgang van het proces dat moet 
leiden tot het toevoegen van de crisisfunctie jeugd aan de opdracht van GGD HN. 
 
2. Zijn er al eerder signalen richting het college gekomen in bijv. AB en/of DB vergaderingen dat er 
bij het onderbrengen van de bovengenoemde crisisdienst bij Veilig Thuis problemen waren en zo 
ja welke acties heeft het college toen ondernomen?  
Nee deze signalen waren er niet. 
 
3. Waarom moeten wij de ontstane situatie uit de media vernemen? Waarom heeft het college ons 
niet geïnformeerd via de normale kanalen?  
De AB overleggen worden live uitgezonden en zijn ook later terug te kijken waardoor de media na 
de overleggen informatie naar buiten kunnen brengen. 
Er zijn na het AB en DB acties uitgezet die moeten leiden tot goed zicht op het proces en de 
voortgang. Deze acties lopen nog.  
 
4. Wat betekent de huidige situatie voor de noodzakelijke inzet in de crisisdienst voor 
(toekomstige) cliënten en hulpverleners?  
Op dit moment wordt de crisisfunctie jeugd uitgevoerd door de ICD-J. Dit is een consortium 
bestaande uit GGZ Noord-Holland Noor, DJGB en Parlan. De overdracht  van de uitvoering van de 
crisisfunctie jeugd aan de GGD HN vindt pas plaats op het moment dat het proces dat moet leiden 
tot het toevoegen van de crisisfunctie jeugd aan de opdracht van GGD HN is doorlopen. Hierdoor 
is tot het moment van de overgang de continuïteit van de beschikbaarheid van de crisisfunctie 
jeugd gewaarborgd. 
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5. Wat zijn de tot op heden gemaakte kosten op o.a. financieel en juridisch gebied?  
Voor de voorbereiding van de overdracht middels een pilot zijn middelen gereserveerd. Aangezien 
de pilot nog niet gestart is zijn er nog geen kosten gemaakt. 
 
6. Welke kosten op o.a. financieel en juridisch gebied komen er extra bij omdat er op zn. minst 
vertraging ontstaat in het onderbrengen van de bovengenoemde crisisdienst bij Veilig Thuis?  
Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het verplaatsen van de datum waarop de 
crisisfunctie zal worden toegevoegd aan de opdracht van GGD HN extra kosten met zich mee gaat 
brengen. 
 
7. Is er voorafgaand aan het besluit van de betrokken gemeenten om de crisisdienst bij Veilig 
Thuis onder te brengen een risicoanalyse gemaakt bijv. op het gebied van verschillen in o.a. 
werkprocessen, administratieve verplichtingen en zorgvuldigheid dossiervorming, 
cultuurverschillen en onderlinge verhoudingen? Zo ja, zijn er dan nu bijv. extra verschillen aan het 
licht gekomen die voorafgaand aan besluitvorming niet voorzien waren? Zo nee waarom heeft een 
dergelijke risicoanalyse niet plaats gevonden?  
De betrokken partijen (GGD HN en consortium van aanbieders dat uitvoering geeft aan ICD-J) 
hebben in opdracht van de gemeenten voorafgaand aan het besluit in kaart gebracht op welke 
punten er activiteiten ondernomen moeten worden voordat de crisisfunctie aan de opdracht van 
GGD HN kan worden toegevoegd. Er zijn geen extra verschillen aan het licht gekomen.  
 
8. Wat gaat het college van de gemeente Castricum doen om de ontstane situatie zo spoedig 
mogelijk vlot te trekken?  
Er zijn/worden in december en januari op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met 
GGD HN en ICD-J.  
 
9. Welke in- en externe partners zijn allemaal betrokken bij de onderbrenging van bovengenoemde 
crisisdienst bij Veilig Thuis?  
Om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het toevoegen van de crisisfunctie aan haar 
opdracht, werkt GGD HN in dit proces nauw samen met het consortium van partners (hierboven 
genoemd) dat op dit moment uitvoering geeft aan de crisisfunctie jeugd. 
 
10. Wij willen op korte termijn een feitenrelaas ontvangen van het college vanaf het moment van 
besluitvorming om de bovengenoemde crisisdienst onder te brengen bij Veilig Thuis tot aan het 
moment dat het tot dusverre mislukt is om deze bovengenoemde crisis dienst onder te brengen bij 
Veilig Thuis.  
Op 27 juni 2022 is de raad via een brief (Z 22 076011) met bijlagen geïnformeerd over het proces 
om te komen tot een integraal crisisteam jeugd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver  De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
ondertekening  

 


