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Betreft: Regionale en bovenregionale ontwikkelingen sociaal domein 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Met het onderstaande willen wij u informeren over de stand van zaken van een aantal regionale (in 
Kop3 verband) en bovenregionale (waarin we in Kop4 verband participeren) ontwikkelingen. 

Regionale ontwikkelingen 

1. Nieuwe toetredingsronde Open House Jeugd, Wmo en Participatie 
Per 1 januari 2019 kopen Den Helder, Schagen en Texel de zorg en begeleiding in volgens de 
inkoopsystematiek van Open House voor de Wmo, Jeugdhulp en Participatie. Een aanbieder die aan 
alle eisen voldoet krijgt een raamovereenkomst voor een periode van maximaal 5 jaar (tot uiterlijk 1 
januari 2024). Gedurende die periode is er elk jaar een aantal momenten waarop nieuwe aanbieders 
kunnen toetreden. Dit jaar hebben we in het voorjaar een eerste toetredingsronde georganiseerd. Hierop 
hadden 17 nieuwe aanbieders ingeschreven en is met 7 aanbieders een raamovereenkomst gesloten. 
Op 26 september 2019 is de tweede ronde van dit jaar opengesteld. Er hebben zich regionaal wederom 
17 aanbieders ingeschreven, voor de gemeente Den Helder 11 aanbieders waarvan er met 5 
aanbieders een raamovereenkomst wordt gesloten. 

2. Verlengen contracten EED, Ondersteuning bij het voeren van een huishouden en Jeugd 
GGZ 

De raamovereenkomsten voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en ondersteuning bij het voeren 
van een huishouden zijn met een jaar verlengd voor het jaar 2020. In de raamovereenkomsten wordt 
namelijk de mogelijkheid geboden aan de aanbestedende dienst om te verlengen. De geleverde 
prestaties in het afgelopen jaar en/of de afgelopen jaren geven geen aanleiding om niet te verlengen. 
Verlengen geeft ook de ruimte om voor deze diensten een nieuwe aanbesteding met voldoende 
voorbereidingstijd (een jaar) op te starten. Begin 2020 zullen de voorbereidingen starten voor het 
inkooptraject dat als doel heeft nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor 2021 en verder. 

De raamovereenkomst van de Jeugd-GGZ is met een halfjaar verlengd (tot 1 juli 2020). Voor dit 
inkooptraject zijn de voorbereidingen al gestart, waardoor het haalbaar is per 1 juli 2020 een nieuwe 
raamovereenkomst af te sluiten. 

3. Onderwijszorg GBO-bijeenkomst 
Op 28 juni 2019 heeft er een bestuurlijke bijeenkomst (GBO) plaatsgevonden tussen bestuurders van 
gemeenten en van het onderwijs. Het thema van deze bijeenkomst was onderwijs-zorg: hoe kunnen wij 
meer de samenwerking opzoeken om jeugdigen in onze regio optimaal te ondersteunen in zowel het 
krijgen van passend onderwijs als in hun dagelijks leven. Wat is daarvoor nodig? Wie is waarvoor 
verantwoordelijk? Op dit moment is er nog een grijs gebied in deze verantwoordelijkheden, die in de 
uitvoering discussie oplevert. Hier willen we vanaf. Uitkomst van de bijeenkomst is dat er bestuurlijk 
draagvlak is om gezamenlijk iemand aan te trekken die de agenda Zorg-Onderwijs voor de Kop 
compleet maakt, een voorstel doet voor een vertaling naar een planmatige aanpak voor de realisatie 
ervan en voor draagvlak zorgt van alle betrokkenen. 
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Bovenregionale ontwikkelingen 

4. Samenwerking zes regio's i.v.m. continuering Jeugdbescherming- en reclassering 
Bestuurlijk is in 2018 vastgesteld dat de regio's toewerken naar functiegerichte bekostiging voor de 
drie gecontracteerde gecertificeerde instellingen (Gl's). Er heeft onafhankelijk kostprijsonderzoek 
(door HHM) plaatsgevonden naar tarief en functiegerichte bekostiging. 
Daarmee wordt afgestapt van de huidige bekostiging met trajectprijzen per product/maatregel en 
wordt overgegaan op een P* Q systematiek. Hier wordt op basis van functieniveau een vast tarief 
(inclusief overhead) gehanteerd en wordt er afgerekend op basis van de daadwerkelijk geleverde 
zorg. Uitgangspunt van deze bekostiging is dat de opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte wil 
bieden om de ondersteuning die noodzakelijk is in een gezin in te zetten, waarbij deze ook volledig 
wordt bekostigd door de opdrachtgever. 

5. Integrale Crisisdienst Jeugd {ICD) 
De (bovenregionale) Integrale crisisdienst (ICD) is één loket in Noord-Holland die alle meldingen van 
crisis van kinderen en jongeren tot 18 jaar opnemen en zorgen voor een snelle, adequate en integrale 
afhandeling. Daarbij wordt aan de voorkant de gezamenlijke toegang, de coördinatie taak, de triage en 
de directe hulp gestroomlijnd en wordt aan de achterkant de ambulante crisishulp en eventueel verblijf, 
integraal ingezet. 
De gemeentelijke toegang geeft aan tevreden te zijn over de dienstverlening en samenwerking. Het 
bereik van de Integrale crisisdienst naar inwoners en professionals neemt toe. De samenwerking tussen 
de gemeenten en de ICD is op dit moment goed. 

Doorontwikkeling ICD 
De komende periode ligt de focus op de doorontwikkeling. We onderzoeken of we de leeftijdsgrens 
kunnen uitbreiden naar 23 jaar en of deze uitbreiding meerwaarde heeft in het oplossen van crisissen 
en bereikbaarheid voor jongeren, ouders en professionals. We inventariseren welke vragen en behoefte 
er zijn voor verdere doorontwikkeling en welke aanpak nodig is. Begin oktober heeft bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden tussen gemeenten en de ICD. We willen een duidelijke visie. 
Hiernaast werken we samen met de ICD aan een Stakeholdersonderzoek (c.q. 
cliënttevredenheidsonderzoek onder verwijzers) en het versterken van de samenwerking met Veilig 
Thuis. 

6. Veilig Thuis 

Verdeelsleutel 2019 
Op 12 juli 2019 is de nieuwe verdeelsleutel met alle portefeuillehouders van de regio Noord-Holland 
Noord besproken. Er was meteen wel overeenkomst over het feit dat de verdeling 50 % afgeronde 
casussen en 50% inwoners een eerlijker verdeling is, maar het was niet meteen mogelijk daar unaniem 
mee akkoord te gaan. Na ambtelijk overleg en afstemming in de stuurgroep, is uiteindelijk ingestemd 
met de nieuwe verdeelsleutel en afgestemd dat de ingangsdatum van 1 oktober 2019 wel haalbaar is 
voor alle 18 gemeenten. Op dit moment wordt in de meeste gemeenten de nieuwe verdeelsleutel en de 
nieuwe ingangsdatum in de colleges gebracht/voorbereid. 

Evaluatie dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis. 
De dienstverleningsovereenkomsten die de 18 gemeenten met Veilig Thuis hebben zijn geëvalueerd. 
De belangrijkste bevindingen zijn: 

Wijzigingen in de financiering wil men eenvoudiger organiseren, met name voor het scenario 
waarin één gemeente afwijkend besluit 
Besluitvorming heeft tot nu toe alleen op financiën plaatsgevonden, gemeenten willen meer 
over naar de inhoud 
Gemeenten hebben hele verschillende ideeën over sturen of beleid maken op de inhoud, op 
welke thema's en op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) 
Een gezamenlijke visie op NHN-niveau ontbreekt 
Opname in de GR is geen oplossing voor alle problemen, alleen voor een duidelijkere lijn bij 
financiering 
Opname in de GR hoeft niet de GR GGD te zijn, maar kan ook een ander GR construct zijn. De 
wens is vooral om bij meerderheid knopen door te kunnen hakken 
Bepaalde onderwerpen staan nog niet, onvolledig of onduidelijk omschreven in de DVO. 

De stuurgroep beraad zich er op hoe om te gaan met de DVO en wat de volgende stap zal zijn. 
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Monitor 2e kwartaal 
De monitor 2e kwartaal Veilig Thuis is ambtelijk met hen besproken. Op basis van dit stuk kan de 
stuurgroep een voorstel doen over de hoogte van het door de gemeenten te betalen bedrag aan Veilig 
Thuis in Q2 van 2019. 

Het volgende valt op: 
Het aantal meldingen (1057) is nagenoeg gelijk aan de prognose (1075) 
Het aantal adviezen (1111) blijft met 2% achter op de prognose (1208) 
Het aantal onderzoeken (138) is ongeveer gelijk aan de prognose (150) 
Het aantal keer dat nieuwe dienst Voorwaarden en vervolg is ingezet (83), is 72 procent lager 
dan de prognose (24 7) 
De formatie (87,3 fte) is lager dan de prognose (95,7 fte) 

7. Geweld hoort nergens thuis 
De ambitie van het Rijksprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' is om geweld te stoppen en de 
gezinssituaties veilig te maken. Om dit waar te maken komt er per regio een aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Een landelijk kernteam helpt de ambities uit het programma 'Geweld hoort 
nergens thuis' te vertalen naar regio's en in de betrokken sectoren en organisaties. Een stuurgroep 
ziet toe op de voortgang van het programma en heeft een rol in het wegnemen van eventuele 
knelpunten door verbetering van beleid of wet- en regelgeving, of door het maken van nieuwe 
landelijke afspraken. 

De regio's Alkmaar-Westfriesland en de Kop van Noord-Holland hebben gezamenlijk gelden 
aangevraagd voor de onderstaande projecten. 

Project Omschrijving Bedrag 
1. Gefaseerd samenwerken voor Projectkosten € 16.000 
velliqheld NHN 
2. Onderzoek casus door de keten Het onderzoek gaat over de vraag: € 49.888 

1. Wat gebeurt er met een casus na melding bij Veilig 
Thuis? 

2. In welke mate is sprake van recidive in deze 
casussen? 

3. Zijn er patronen waar te nemen in verschillen tussen 
casussen waarin wel recidive bekend is, en casussen 
waarin dat niet het geval is? 

4. Wat zijn oorzaken van die patronen en hoe kunnen 
deze worden weggenomen? 
Hierdoor krijgen we inzicht in het functioneren van de 
keten en kunnen we inzetten op het verbeteren van 
het functioneren. 

3.Het effectief inzetten van een Intensivering van de samenwerking tussen de politie, € 20.000 
tijdelijk huisverbod Veilig Thuis en andere ketenpartners zodat het Tijdelijk 

Huisverbod ook preventief ingezet wordt en de zorg beter 
op gang komt. Data van Veilig Thuis en de politie worden 
gecombineerd waardoor inschatting veiligheid verbeterd. 

4. Landelijk online platform voor Ondersteuning om een platform/ vereniging op te richten € 27.000 
traumabehandelaren in de opvang voor gehechtheid en trauma focused behandelaren in de 

opvang. De missie is het realiseren van een landelijk 
dekkend en direct beschikbaar specialistisch hulpaanbod 
van gehechtheid- en traumafocused behandelingen voor 
gezinnen in de opvang. Dit met het oog op het duurzaam 
doorbreken van patronen van stress en onveiligheid in deze 
gezinnen. 

5. Project Vrouwenopvang: Blijf Dit project is gericht op het houden van zicht op de € 50.400 
veilig na de opvang! veiligheid van mensen die de opvang verlaten door de 

inzet van ondersteuners. Tijdens de eerste fase wordt 
nagegaan hoe de taak van ondersteuner het beste belegd 
kan worden. In de pilotfase worden ondersteuners ingezet 
die contact houden met het gezin, helpen om in verbinding 
te blijven met het wijkteam (of sociaal domein) en 
beschikbare hulp, en die kunnen opschalen naar Veilig 
Thuis als er sprake is van onveiligheid. De ondersteuners 
bieden praktische ondersteuning en signaleren 
(hernieuwde) veiligheidsrisico's aan de vrouwen of 
mannen en hun kinderen. Hierdoor blijft er meer zicht op 
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deze kwetsbare groep en kunnen recidieven in een vroeg 
stadium voorkomen worden. De pilot wordt vervolgens 
qeëvalueerd. 

Daarnaast heeft de Kop van Noord-Holland als regio voor MDA++ een bedrag van € 69.640 
aangevraagd. In dit project wordt onderzocht hoe de risico gestuurde zorg in optimaal kan worden 
geïmplementeerd en wordt een plan van aanpak opgezet. 

Wat is MOA++ 
Wanneer de inzet van reguliere hulp maximaal beproefd is bij complexe vormen van huiselijk geweld 
en dit niet heeft geleid tot het oplossen van structurele onveiligheid is langdurige multidisciplinaire 
inzet nodig. Dit krijgt vorm in een MDA++ overleg. MDA++ is expliciet gericht op het doorbreken van 
het patroon van geweld en verwaarlozing. MDA++ richt zich op een betere samenwerking tussen 
ketenpartners door een gemeenschappelijke taal en visie met betrekking tot de werkwijze. Risico 
gestuurde zorg richt zich eerst op het bewerkstelligen van directe veiligheid, vervolgens op risico 
gestuurde zorg en herstelgerichte zorg. De aanpak van risico gestuurde zorg is concreet, helder en 
goed toepasbaar in de praktijk. De methodiek faciliteert samenwerking, communicatie en warme 
overdracht tussen ketenpartners en helpt ketenpartners om de situaties doelgericht en effectief aan te 
pakken. In dit project wordt onderzocht hoe de risico gestuurde zorg in optimaal kan worden 
geïmplementeerd en wordt een plan van aanpak opgezet. 

Stand van zaken: 
Op de startbijeenkomst in juli zijn in samenwerking met de betrokken ketenpartners de 
focuspunten bepaald voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio 
Noord-Holland Noord. 
Op dit moment wordt er een Regiovisie geschreven. Klankbordsessies met beleidsadviseurs en 
ketenpartners vinden begin november plaats. 
Er wordt een meldcodetour georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de verbeterde 
meldcode en helder te zijn over de onderlinge rollen en verwachtingen naar elkaar. Hiervoor 
worden onder andere mensen uit het onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg, eerste lijn zorg en 
vrijwillige organisaties uitgenodigd. 
Er is een overzicht gemaakt van alle overleggen op het terrein van zorg en veiligheid. Er wordt 
gezocht naar een beslissende structuur waarin zorg en veiligheid verenigd zijn in het onderwerp 
huiselijk geweld. 
De projecten waarvoor subsidies zijn verkregen worden op dit moment opgestart. 

Den Helder, 19 december 2019. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
,t/4 h ic/2 11G', Iv oe,1 r,ç srs 

~ 
burgemeester 
Jeroen Nobel 
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