Jaarbericht

2011

Dit is een uitgave van Halt Limburg Noord
Minckelersstraat 7, 5916 PE Venlo
info@haltln.nl• www.haltlimburgnoord.nl

Ontwerp hoenenenvandooren
creatieve communicatie St. Odiliënberg
www.leonhoenen.nl

Voorwoord

Inhoudsopgave

voorwoord

Inhoudsopgave
Voorwoord

blz. 3

Halt Limburg Noord pakt veelvoorkomende jeugdcriminaliteit aan met preventie en repressie. Zo draagt
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Halt Limburg Noord pro-actief bij aan een veilige en leefbare samenleving. Halt Limburg Noord is binnen
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de integrale keten van jeugd en veiligheid de innovatieve expert die door middel van preventie en
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repressie een bijdrage levert aan het terugdringen van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit. Halt Limburg
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Noord houdt zich bezig met preventie, bestraffing, herstel, signalering en advisering rond veiligheid en
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leefbaarheid. Dit doen wij in afstemming en samenwerking met alle relevante partners.

Overige plannen en ontwikkelingen 2012

Blz. 19
Door externe factoren (minder doorverwijzingen vanuit politie) liepen de baten van de stichting in de jaren
2008 tot heden behoorlijk terug. Het bestuur van Halt Limburg Noord heeft zich voortdurend ingespannen om
de bedrijfseconomische situatie houdbaar te krijgen door forse verlaging van de kosten en het verkrijgen van
extra (gemeentelijke) opdrachten c.q. bijdragen.
Het bestuur van Halt Limburg Noord is tot de conclusie gekomen dat zelfstandigheid van onze organisatie op
bedrijfseconomische gronden op langere termijn leidt tot een duurzame verankering in het veiligheidsbeleid. Na
grondige afweging van alternatieve scenario’s, heeft Halt Limburg Noord op inhoudelijke motieven (samenhang
preventie en repressie, inbedding in lokaal veiligheidsbeleid) ingezet op een overdracht van haar verantwoordelijkheden aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Halt Limburg Noord heeft over dit hele proces uitgebreid gecommuniceerd. Het ministerie van Veiligheid en
Justitie en Halt Nederland blokkeerden deze ontwikkeling voordat hierover formeel een besluit genomen kon
worden door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
Ons bestuur heeft vervolgens indringend gesproken met Halt Nederland omdat immers het continuïteitsvraagstuk
een nieuw op te richten landelijke Halt Nederland organisatie. Andere Haltbureaus zullen zich daarbij aansluiten.
Halt Limburg Noord en Halt Nederland voelen zich beiden verantwoordelijk voor Halt in Limburg Noord. Deze
verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft primair betrekking op de inhoud – het nut en de noodzaak van
de werkzaamheden van Halt. Tegelijkertijd willen wij ons gezamenlijk opstellen als een verantwoordelijk en
goed werkgever.
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manifest aanwezig bleef. Dit heeft er toe geleid dat Halt-Limburg Noord op termijn onderdeel gaat uitmaken van

1 Inleiding

Voorwoord

1 Inleiding

voorwoord
In 2012 wordt de start van de nieuwe organisatie voorbereid. In dit overgangsjaar gaat het werk door zodat we

1.1 Halt: het alternatief op maat

in 2013 onder de zelfde naam, Halt, binnen een sterke landelijke organisatie een uitstekende start maken. Er

In 2010 is op basis van wetenschappelijk onderzoek de nieuwe Haltafdoening ingevoerd. Leidend daarbij waren:

is daarmee een perspectief van een gezonde organisatie ook in Limburg Noord. Daarom is gekozen om

• Persoonsgerichte aanpak, maatwerk in plaats van standaard aanpak;

gezamenlijk in 2012 op te trekken en zijn vanuit de startpositie de volgende afspraken gemaakt

• Jongeren confronteren met het gedrag en normbesef vergroten;
• Ouders betrekken bij de Halt-afdoening;

• Halt Nederland is intensief betrokken bij Halt Limburg Noord, met als doel enerzijds ondersteuning van Halt

• Signaleren van achterliggende problematiek en zo nodig verwijzen;

Limburg Noord, anderzijds het gezamenlijk zorgdragen voor een warme overdracht naar de nieuw op te

• Genoegdoening naar de maatschappij;

richten landelijke Halt-organisatie per 1-1-2013

• Afspraak is afspraak. De jongere krijgt één herkansing indien hij zich niet aan de afspraken houdt.

• Halt Nederland en Halt Limburg Noord ondernemen in 2012 activiteiten om de lokale inbedding en
betrokkenheid bij Halt te behouden en te versterken.

2011 was een jaar waarin die nieuwe aanpak verder werd verfijnd en waar nodig en mogelijk werd verbeterd.
Zo zijn er diverse nieuwe leeropdrachten ontwikkeld.

Mocht u na het lezen van dit jaarbericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Het laten maken van leeropdrachten i.p.v. of naast het laten uitvoeren van klussen of herstelwerkzaamheden is een belangrijk nieuw onderdeel. Een leeropdracht is een (huiswerk)opdracht bedoeld
om de jongere te laten nadenken over het feit dat hij heeft gepleegd. Een leeropdracht houdt in het

Leo Heldens
Directeur Halt Limburg Noord

algemeen in dat de jongere reflecteert op het eigen gedrag en hiertoe gericht informatie opzoekt of
verwerft en dit verwerkt in een verslag. De leeropdrachten zijn aangepast en meer toegesneden op
het delict enerzijds, en bewustwording van gedrag anderzijds. En dat op drie niveaus qua opleiding.
Combinaties van opdrachten op maat gesneden zijn nu mogelijk.
Overige elementen, als zelf moeten opkomen voor de aangericht schade en het aanbieden van
excuses, waren en zijn vanzelfsprekend effectief gebleken in het verleden en vormen nog steeds
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de kern van een geslaagde Haltafdoening.

2 Repressie

2 Repressie

2 Repressie

2 Repressie
2.1 Halt-afdoeningen

kortere tijd sprake te zijn van individuele hulpverlening via school of gezin. Door dezelfde vraagstelling

Onder repressie verstaat Halt het in gang zetten van een proces samen met jeugdige verdachten en hun ouders

op een aantal onderwerpen (thuissituatie, school, vrijetijd etc.) wordt het vrijwillig verwijzen op grond

met een tweeledig doel. Enerzijds een ‘’straf‘’ voor jongeren, anderzijds een kans bieden om een fout weer

van ervaring en intuïtie ook door een meetinstrument ondersteund. Het meedoen aan en waar nodig

goed te maken, ervan te leren en om te kunnen vergeven en vergeten.

invullen van de landelijke verwijsindex zal begin 2012 nader intern worden besproken.

Het Halt-concept heeft het gepleegde delict als uitgangspunt maar koppelt dat uitdrukkelijk aan de betrokkene.
Zo ontstaat er maatwerk.

2.5 Doorlooptijden

Het aantal verwijzingen in 2011 kwam onder het aantal dat we hadden begroot. De daling in 2011 tov 2010

Een snelle reactie op het gebeurde is mede bepalend voor de effectiviteit van de Haltafdoening. Doorlooptijden

bedroeg bijna 10%. Voorop staat echter ook dat voorkomen, lees preventie, nog altijd beter is dan genezen.

worden sinds enkele jaren gemeten aan de hand van de zogenaamde Kalsbeeknormen. De politieregio Limburg

2.2 Leerplicht

in meer dan 80% binnen 7 dagen na het 1e verhoor de processen verbaal bij Halt Liggen. In 80% van de in

Het aantal jongeren dat werd doorverwezen door de leerplichtambtenaren was ongeveer gelijk aan dat van

behandeling te nemen zaken, dient, vanaf 1e verhoor, binnen 55 dagen de 1e activiteit door de jongere te hebben

2010. (19 t.o.v. 18) Dit is nog altijd laag, gezien het totaal aantal leerlingen en de verhoogde aandacht voor te

plaatsgevonden. Halt Limburg Noord scoorde gemiddeld een doorlooptijd van 43,6 dagen.

Noord scoorde wat de Haltverwijzingen betreft al jarenlang goed. Boven de Kalsbeeknorm van 80%. Dwz dat

laat komen en spijbelen.
Verwijzingen naar Halt in loop van jaren op basis van woonplaats verdachten.
Dit project is als pilot in 2008 gestart i.s.m. de GGZNML., tegenwoordig het Vincent van Gogh instituut. Hoewel

Woonplaats

2006

2007

2008

2009

2010

2011

het aantal verwijzingen hier steeg van 36 naar 44 , betreft ook dit een Haltwaardig feit waar nog veel meer mee

Beesel

14

20

9

1

9

5

kan gebeuren. Zeker nu diverse gemeenten samen of lokaal, beleidsnotities hebben gemaakt waarin naast

Bergen

27

33

48

15

32

23

•25 jongeren waren
woonachtig buiten
onze regio en werden

preventie de komende jaren ook handhaving en regelgeving hoog op de agenda staan. Overigens slaagden alle

Echt-Susteren

38

35

33

18

19

10

naar Haltbureaus

doorverwezen jongeren voor de afdoening. Het betrof 10 meiden en 34 jongens. 17 Waren onder de 16 jaar.

Gennep

32

51

38

28

32

28

elders verwezen voor

Samen met de GGZ is gekeken waar praktische en inhoudelijke verbeterpunten mogelijk waren, deze zijn eind

Horst ad. Maas

49

54

34

31

13

26

hun afdoening.

2011 concreet uitgewerkt hetgeen betekent dat er nu beter maatwerk kan worden geleverd dan voorheen, toen

Leudal

36

33

50

37

47

29

het aantal jongeren voor een cursus/training aan een minimum was verbondenen en daarmee is ook de

Maasgouw

29

31

21

31

11

14

procedure verkort. Doel is ook om de ouders meer bij trainingen te betrekken maar dit blijkt in de praktijk nog

Mook en Middelaar

11

21

31

7

8

3

steeds moeilijk, vanwege de vrijwilligheid enerzijds en mogelijkerwijs het gevoel van schaamte of gebrek aan

Nederweert

16

13

17

15

18

23

noodzaak anderzijds.

Peel en Maas

51

57

72

52

40

40

Roerdalen

45

26

32

15

13

14

2.4 Signalering

Roermond

126

135

89

101

60

45

Halt Limburg Noord besteedt veel tijd en aandacht aan de signalering van eventuele achtergrondproblematiek

Venlo

178

132

187

87

133

106

bij de doorverwezen jongeren en wil op basis daarvan ook adviseren en informeren en waar gewenst doorver-

Venray

69

98

76

35

22

39

wijzen naar bijvoorbeeld CJG, BJZ of anders. In de meeste van de probleemgevallen blijkt er al langere of

Weert

50

51

61

40

52

40
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2.3 Het alcoholproject “Boete of Kanskaart”
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2 Repressie
De volgende tabel beschrijft de feiten gepleegd door de jongeren in 2011 ten opzichte van 2010.

2.7 Verwijzingen
Verwijzingen naar Halt Limburg Noord kwamen via

Type delict

Aantal 2011

Aantal 2010

Vernieling, geweld tegen goederen

46

88

2009

2010

2011

Baldadigheid, straatschenderij

90

55

Politieregio Limburg Noord

460

456

406

Diefstal, al of niet meerdere personen

137

156

Politie elders

50

40

42

Vuurwerkovertredingen

61

100

Leerplichtambtenaren

25

18

19

Verboden terrein

20

16

OM

1

4

2

APV

1

11

Boa’s

2

5

1

Openbare dronkenschap, alcoholovertredingen

50

36

KLPD

1

0

Vuurtje stoken

6

0

Heling

8

9

Leerplicht, schoolverzuim

20

18

Overig, diversen

14

30

Onbekend

2

75% van de verwezen jongeren was autochtoon. In bijna 79% ging het om jongens
Niet alle verwijzingen leidden tot een Haltafdoening, want 9 verwijzingen bleken niet
Haltwaardig. 9 maal ging men niet akkoord met het afdoeningsvoorstel van Halt
(gevolg: politietransactie of justitiële vervolging), 7 jongeren hielden zich tijdens de

Leeftijd van de in behandeling genomen jongeren in 2011

procedure niet aan de afspraken en op 31-12-2011 waren nog 10 jongeren bezig met

12

13

14

15

16

17

18+

de Haltprocedure.

21

60

105

116

81

59

10

Iets meer dan 91% van de verwijzingen leidde tot een geslaagde afdoening.

2.6 Schadebemiddeling
De leer-/werkstraf van Halt heeft een duidelijke relatie met het delict en de gevolgen daarvan. Onderdeel van
de aanpak zijn excuses aanbieden aan de benadeelde en - indien van toepassing – schadebemiddeling. Zo
confronteert Halt de jongere met de consequenties van zijn/haar gedrag en krijgt hij/zij de kans goed te maken
In 2011 werd er in totaal € 5542,49 aan schadevergoeding betaald door 46 jongeren als onderdeel van de Halt
afdoening.
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wat fout ging.

3 Preventie

3 Preventie

3 Preventie

3 Preventie
3.1 Definitie

Plaats

aantal groepen/klassen 2011

Preventie van jeugdcriminaliteit is het totaal van alle private en overheidsinitiatieven, anders dan strafrechtelijke

Beesel

BO 6

handhaving, gericht op het voorkomen van het plegen van strafbare feiten door jongeren tot 18 jaar.

Bergen

BO 10

Echt-Susteren

BO 15 / VO 6

3.2 Voorlichting

Gennep

BO 1 / VO 3

Hieronder verstaan we activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren duidelijk te maken welke risico’s

Horst

BO 7 / VO 8

gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, welke gevolgen dat voor de samenleving, voor henzelf en

Leudal

BO 23 / VO 10

hun omgeving heeft of kan hebben. Dat alles gaat gepaard met het maken van keuzes in onvoorspelbare maar

Maasgouw

BO 6

ook soms moeilijke situaties.

Mook

BO 1

Nederweert

BO 18 / VO 3

3.3 Primair onderwijs

Peel en Maas

BO 6 / VO 17

Voor het primair onderwijs maken we daarbij gebruik van enkele modules van de landelijk erkend nieuwe

Roerdalen

BO 8

methode “Je kan ’t zelf bedenken”. De opgedane ervaringen met dit lespakket en de reacties hierop van

Roermond

BO 14 / VO 19

leerkrachten, zo blijkt uit evaluaties, zijn uitermate positief.

Venlo

BO 17 / VO 17

Het accent ligt hierbij op informatie, bewustwording, meningsvorming en het aanreiken van gedrags-

Venray

BO 26 / VO 9

alternatieven. Wil je op langere termijn preventief werken, dan is dat meer een kwestie van lange adem,

Weert

BO 28 / VO 4

verdieping en herhaling.

3.4 Voortgezet onderwijs

Ieder jaar wordt veel overlast ervaren doordat jongeren te vroeg, storend of gevaarlijk vuurwerk afsteken.

Omdat een schooljaar niet gelijk loopt met de jaarkalender en een jaaroverzicht, kan het zijn dat het onderstaand

Onder overlast wordt verstaan; geluidsoverlast, angst (mens en dier) door onverwachte harde knallen,

overzicht een beetje een vertekend beeld geeft omdat in het schooljaar voorafgaande of na het kalenderjaar er

vernielingen veroorzaakt door vuurwerk en rotzooi veroorzaakt door afval van vuurwerk.

nog scholen ingepland staan. In Mook staat bijv. maar een groep vermeldin 2011, maar de andere scholen in

Slechts een klein deel van de jongeren maakt zich schuldig aan bovenstaande overtredingen maar bezorgt daarbij

Mook zijn ingepland in het voorjaar 2012.

wel veel overlast. Veel tijd en ook geld gaat verloren als we veel informatie, ook in de vorm van voorlichting

Elk schooljaar kan gemiddeld genomen 80% van alle basisscholen worden bereikt.

verstrekken aan kinderen en jongeren die ofwel zelf geen vuurwerk kunnen of mogen afsteken of illegaal kopen.

Voor wat betreft het VO, is de vraag naar voorlichting op scholen toegenomen.
Een les BO duurt gemiddeld 4 uur per klas, inclusief reistijd, voor-en nawerk.

Veel jongeren hebben niets met vuurwerk (er zijn maar weinig meisjes die met vuurwerk bezig zijn) en inten-

Een les VO duurt per klas ongeveer 4 uur inclusief voor-en nawerk.

sieve vuurwerkvoorlichting schiet bij hen het doel voorbij, werkt zelfs soms averechts. Zij die vuurwerk kopen
vormen de doelgroep waarop preventie gericht moet zijn.
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3.5 Vuurwerkpreventie

3 Preventie

3 Preventie

3 Preventie

3 Preventie
In 2010 zijn we dan ook gestart, samen met de provincie en met medewerking van de vuurwerkverkooppunten,

kunnen helpen. Doordat de partners elkaar kennen en elkaar snel weten te vinden kunnen mogelijke problemen

om flyers in groten getale te verspreiden daar waar legaal vuurwerk wordt verkocht in onze regio. Zij die illegaal

snel worden aangepakt en dat is al een flinke stap vooruit, zo blijkt. De gemeenten juichen die samenwerking

vuurwerk kopen elders, weten over het algemeen dat dat verboden is maar doen dat daarom

toe en ondersteunen die. Dit is een ontwikkeling die een visie en aanpak op langere termijn vergt, vandaar ook

bewust, al zijn zij zich ook vaak minder bewust van de extra gevaren. De medewerking van de

dat er een 4-jarenplan door de kernpartners is gemaakt. Ook is het een thema dat voortdurend onder de aan-

verkooppunten en de reacties waren dusdanig dat we in 2011, opnieuw samen met de provin-

dacht moet worden gebracht, zeker bij het personeel op scholen, zowel in het primair als het voortgezet on-

cie, maar nu provinciebreed, dus samen met Halt Limburg zuid, deze actie hebben uitgebreid

derwijs. Halt Limburg noord is in 2011 begonnen om samen met de GGD als een soort pilot het personeel van

en herhaald. Dit initiatief kreeg landelijke bekendheid en resulteerde in een nominatie: best

de scholen in Maasgouw te bevragen of en hoe dit thema op school leeft en of men bereid en in staat is de

practice van Halt Nederland.

uitwerking van het convenant voortvarend aan te pakken.

3.6 De gezonde en veilige school

3.7 Partner in de Veiligheidshuizen

Hier onder verstaat Halt Limburg Noord de uitvoering van o.a. activiteiten met betrekking tot

De Veiligheidshuizen maken de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. Halt levert wekelijks infor-

een veilig schoolklimaat alsmede het bevorderen van de gezondheid van de leerlingen. Als

matie aan ten behoeve van de Jeugd Casus Overleggen in met name Venlo en Venray.

partner in jeugd en veiligheid geeft Halt Limburg Noord uitvoering aan de totstandkoming
en uitvoering van het locale preventiebeleid. Halt Limburg Noord doet dit niet alleen maar

3.8 Centra Jeugd en Gezin

juist in samenwerking met anderen. Daartoe is een kernteam samengesteld met de GGD, het

De medewerk(st)ers van Halt Limburg Noord hebben al in 2010 contacten gelegd met enkele CJG’s.

Vincent van Gogh instituut,politie en welzijnswerk. Alle gemeenten zijn bezig met dit thema,

Afgesproken is dat Halt min of meer standaard een folder van het CJG zal meegeven aan de ouders bij het

zij voeren ook de regie. Enkele gemeenten werken daarbij samen, maar we zien in de praktijk

eindgesprek of mee zal sturen bij het afloopbericht. Daar hoeft op dat moment geen speciale reden voor te

ook behoorlijke verschillen in sturing, handhaving, evalueren etc. Er zijn dus niet alleen ver-

zijn, maar mocht men het ooit nodig hebben dan is die informatie wel voorhanden.

schillen bij de gemeenten, die zijn er uiteraard ook tussen de scholen, hoewel de convenanten
qua inhoud en protocollen nauwelijks verschillen.

3.9 Netwerken
keten als in de zorgketen. Er zijn contacten op operationeel, tactisch en strategisch niveau waarbij partijen

basis van waar scholen in de praktijk tegenaan lopen, moeten op elkaar worden afgestemd en

afspraken maken om de keten sluitend te maken. Halt Limburg Noord zal dat blijven doen en wil zich daarbij

in uitvoering gegeven. De rol van Halt is niet alleen uitvoering geven aan preventie (voorlichting)

laten aanspreken als betrouwbare partner. We juichen het toe dat samenwerking niet meer geschiedt op basis

en deelname aan overleggen, maar ook adviseren indien nodig. Als we zelf de kennis niet in huis

van vrijblijvendheid maar dat partners zich daadwerkelijk laten aanspreken op afspraken.

hebben, weten we deskundigen elders te vinden die een school of scholen samen (stichtingen)

Halt Limburg Noord nam ook in 2011 aan verschillende netwerken deel. Zie verderop een schema.
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Op regionaal en lokaal niveau maakt Halt Limburg Noord onderdeel uit van netwerken in zowel de veiligheidsSamenwerkingsafspraken en uitvoeringsplannen, op basis van vraaggericht werken, dus op

4 Organisatie en personeel

4 Organisatie en personeel

4 Organisatie

4 Organisatie
4.1 Werkgebied van de Stichting

4.4 Werkprocessen

De Halt-activiteiten worden verricht voor de gemeenten die vallen onder het werkgebied van de politieregio

Eind 2009 is een eerste interne audit in het kader van de certificering uitgevoerd. De implementatie daarvan

Limburg Noord.

en van een tevens uitgevoerde interne audit m.b.t. veiligheid en beveiliging kon vanwege de al genoemde
personele problemen ook in 2011 nog niet verder ter hand worden genomen.

Dit waren in 2011
Beesel

Bergen(L)

Voor de sturing van de organisatie is informatie nodig. Registratie van de werkzaamheden vindt plaats middels

Echt-Susteren

Gennep

Tblox en voor wat betreft de financiële boekhouding wordt gebruik gemaakt van Account View.

Leudal

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Maasgouw

4.5 Bestuurssamenstelling 2011

Mook en Middelaar

Nederweert

Per 31 december 2011 kende het bestuur de volgende samenstelling

Roerdalen

Roermond

voorzitter

de heer H. Evers

Venlo

Venray

Penningmeester

de heer T. Kuipers

Secretaris

de heer J. Nabben

Weert

lid

mevrouw A. Holla

4.2 Huisvesting

lid

de heer N. Dings

Aangezien een centrale aansturing wordt beoogd, is gekozen voor de vestiging van een centraal kantoor in

lid

de heer P. van Hoek

één van de huidige centrumgemeenten, namelijk Venlo.

lid

mevrouw F. de Boer

Daarnaast is, gelet op het belang van een goede lokale inbedding, besloten tot het aanhouden van een sublocatie
in Roermond. Gesprekken met betrokkenen vinden plaats op het Haltbureau, maar daarnaast ook op politie-

4.6 Overleg met de afnemers en opdrachtgevers

bureaus, gemeentehuizen en op andere locaties zoals bij punt Welzijn in Weert.

Het bevorderen van veiligheid en het veiligheidsgevoel en het tegengaan van overlast en risicovol (crimineel)
dit samen met ketenpartners en in overleg met de afnemers en opdrachtgevers. Regelmatig leidt dit tot boven-

Het personeelsbestand is in 2010 van 9,72 fte. teruggebracht naar 6,11 fte. Doordat de directeur en een mede-

lokale oplossingsrichtingen voor lokale problemen. Het schema op de volgende pagina moge dit illustreren. In

werkster langdurig afwezig waren in 2011 door ziekte, was de werkdruk erg hoog. Door taken tijdelijk over te nemen

combinatie met de Haltafdoeningen draagt het bij tot een integrale aanpak in de veiligheidsketen.

en te kiezen voor de primaire processen konden de belangrijkste werkzaamheden toch worden gedaan. Eind 2011 is
een tijdelijke kracht aangetrokken om 2 medewerksters, die met zwangerschapsverlof gingen, te vervangen.
In organisatorische zin vonden er geen veranderingen plaats, al werden de eerste stappen richting het overgaan
naar 1 Haltorganisatie, al gezet in de vorm van overleg en bestuurlijke afspraken.
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gedrag door individuen en groepen jongeren staat centraal in het handelen van Halt Limburg Noord. Wij doen

4.3 Medewerkers en organisatie

4 Organisatie en personeel

4 Organisatie en personeel

4 Organisatie

4 Organisatie
Activiteit

Doel

Partners

Activiteit

Doel

Partners

De Gezonde en Veilige school

Bevorderen van de veiligheid en gezondheid op

GGD, Vincent van Gogh,

Deelname gemeentelijke

Het gezamenlijk zoeken naar preventieve en

Gemeenten, politie,

• kerngroepoverleg

scholen, door: koppeling van collectieve preven-

Riagg, welzijnswerk, politie,

beleidsadviesorganen

repressieve maatregelen teneinde overlast en

jongerenwerk, Vincent van

• overleggen dGVS gem.Maasgouw,

tie, repressie, leerplicht en individuele zorg.

OM en overige preventieaan-

• werkgroep jeugd en veiligheid Weert

overige problemen mbt jeugd op lokaal of

Gogh, Bureaus jeugdzorg,

Venlo,Horst ad Maas, Venray, Weert

School staat centraal, planmatig en structurele on-

bieders.

• stuurgroep en regiegroep jeugd en

regionaal niveau aan te pakken.

scholen VO etc.

en Nederweert

dersteuning. Lokale en regionale samenwerking.

Deelname aan bovenlokale

Het afstemmen met ketenpartners teneinde

OM, politie, RvdK, BJZ, jeugdreclassering, gemeenten

(in 2012 ook Roermond en Echt-Susteren)

veiligheid Venray

Mbv o.m. Convenanten Veilige School en handhavingprotocollen.

(repressie)overleggen

repressieve maatregelen zo effectief mogelijk

Voorlichting aan leerlingen

Het zelf structureel verzorgen van voorlichting op

Scholen, stichting delinquentie

• Arrondissementaal Justitieel Beraad

te doen zijn.

• gemiddeld 225 lessen op BO p.jr en

alle scholen in het werkgebied, vraaggericht en

en samenleving.

• Arr. Platform Jeugdcriminaliteit

aan de hand van keuzemodules als: cyberpesten,

• aanleveren gegevens tbv OM:

groepsinvloed, waarden en normen, overlast en

Jeugdcasusoverleggen

16 Halt jaarbericht 2011

respect, gevolgen van crimineel gedrag.

• overleg leerplicht reg.

Deelname zorg- en casusnetwerken

Het, naar aanleiding van meldingen of signalen

Gemeenten, welzijnswerk,

Overige, o.a.

Uitvoering, deelname aan of activiteiten ivm

• Joes Echt Susteren

samen met ketenpartners bespreken van zorg-

Bureaus jeugdzorg, leerplicht-

• voorl. aspiranten politie

beleidsvoorbereiding of thema’s

• netwerk 12+ Weert-Nederweert

signalen van jongeren/gezinnen en zoeken naar

ambtenaren, politie, maat-

• overleg veiligheidsregio

• netwerken Mook, Bergen en Gennep

oplossingen voor die problemen.

schappelijk werk, Raad voor de

• overleg LPA en AMA’s

• straatgroepenoverleg Venray

Kinderbescherming, jeugd-

• overleg ivm Boete of Kanskaart

• casusoverleg 23-Roermond

reclassering, jeugdarts etc.

• Training vertrouwenslln Raayland
college
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150 lessen op VO

Overige plannen en ontwikkelingen

Vooruitblik

Overige plannen

Vooruitblik
Halt in 2013 (tekst : Halt Nederland)

Naar aanleiding van een verzoek van de KLPD en Veolia zullen we in 2012, mits goedkeuring van het OM wordt

De huidige Halt-organisaties gaan hun krachten bundelen. Op 1 januari 2013 is er één Halt-organisatie.

gegeven, starten met Stop voor Rood. Jongeren die spoorwegovergangen oversteken ondanks een rood stoplicht,

Eén organisatie die alle afzonderlijke kwaliteiten verenigt en die hoogwaardige producten kan bieden

zullen dat dan via een Haltafdoening af kunnen doen, dmv o.a. een cursus die gegeven wordt door Veolia zelf.

tegen een lage prijs. Het werken in één organisatie maakt Halt efficiënt en slagvaardig en Halt sluit
Met Halt Limburg zuid zullen op mamangementsniveau een aantal overleggen starten om afstemming van en

(overheids)middelen om te gaan. De gemeenschappelijke organisatie biedt daarnaast meer mogelijk-

op elkaars werkzaamheden te realiseren, dit met het oog op de toekomstige reorganisatie. Zowel inhoudelijk

heden voor een landelijk aanbod van innovatieve producten, die lokaal op maat ontwikkeld zijn.

als wat betreft de bedrijfsvoering.

Lokaal maatwerk
Leidend bij het vormgeven van de nieuwe organisatie zijn de lokale herkenbaarheid en aanspreek-

ZSM staat voor zo

De voorlichtingspakketten “Criminaliteit pas er voor op “ en “Way-Out” (risico’s bij uitgaan en middelengebruik)

SELECTIEF, SIMPEL,

zullen worden aangepast en gemodernisserd. De enquête mbt het gevoel van veiligheid op basisscholen onder

1

baarheid van Halt. Halt vervult een oog- en oorfunctie voor het lokale bestuur en is een stevige

SLIM, SAMEN en

betrouwbare partner als het gaat om het oplossen van lokale vraagstukken op het gebied van veiligheid

SPOEDIG mogelijk

en jeugdcriminaliteit. Het management en de medewerkers van Halt zijn onderdeel van de lokale

afhandelen van

gemeenschap en werken nauw samen met de uitvoerende ketenpartners.

veelvoorkomende

In 2012 staan zowel een interne audit als ook een CIIO certificeringsonderzoek gepland. Daarnaast zual een

criminaliteit. Voor Halt

due diligence onderzoek plaatsvinden onder alle Haltbureaus om tbv het opgaan in een Halt alle beschikbare

Lokaal maatwerk en vraaggericht werken zijn en blijven de belangrijke pilaren voor de effectiviteit Halt.

betekent het dat de

De uitvoering van de Halt-afdoeningen en de preventieve activiteiten blijven zoals ze zijn: lokaal, dicht

jongeren zo snel

bij de praktijk, snel en efficiënt.

mogelijk na aanhou-

Nieuwe kansen

Daarnaast komen er
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ding binnenkomen.

Één Halt-organisatie zal de innovatieve kracht van Halt versterken en het productenportfolio van Halt ten

zaken binnen die tegen

goede komen. Zo werkt Halt momenteel met het Openbaar Ministerie en de politie samen in de pilots ZSM1

de bovenkant van Halt

waarin onderzocht wordt of jongeren sneller gestraft kunnen worden – snelheid verhoogt de effectiviteit

aanzitten: zoals

bij jongeren!- en in hoeverre Halt ook voor ernstigere delicten inzetbaar is. In het project Veilige Publieke

diefstal met hogere

Taak (VPT) is Halt de partner van het ministerie van BZK. Halt verzorgt voorlichtingen over VPT en

bedragen, lichte

jongeren kunnen voor VPT-delicten naar Halt verwezen worden. Werkend binnen één organisatie zal het
makkelijker zijn om deze nieuwe taken, na bewezen geschiktheid, snel landelijk uit te voeren.

leerlingen van mn groepen 8 zullen in overleg met de leerkrachten van die groepen digitaal worden aangeboden
en verwerkt.

mishandelingen en

informatie, qua bedrijfsvoering en inhoudelijk, te verzamelen, dus ook bij ons.
In verband met toenemende regelgeving landelijk en omdat gemeenten de regie moeten voeren zal het aantal
overleggen met alle partners rondom de Gezonde en Veilige School behoorlijk toenemen.
Halt zal daarbij een belangrijke rol spelen. Halt Nederland moet daar nog een landelijke visie over de taakstelling
en mogelijkheden van Halt over maken.
De financiële administratie alsmede de ICT gaan begin 2012 over naar een andere organisatie.
De medewerk(st)ers zullen in 2012 mn extra worden geschoold in maatschappelijk ondernemersschap en hoe
te reageren op zorgsignalen bij jongeren die worden verwezen.

daders van belediging
of bedreiging van

In 2012 wordt de start van de nieuwe organisatie voorbereid. In dit overgangsjaar gaat het werk door zodat

uitvoerders van een

we in 2013 onder de zelfde naam, Halt, binnen een sterke landelijke organisatie een uitstekende start maken.

publieke taak (VPT).

Het wordt een arbeidsintensief jaar voor bestuur en medewerk(st)ers dat vooral in het teken zal staan van
de overgang naar een grotere organisatie waarbij tegelijkertijd de afstemming met de lokale politiek en de
dienstverlening van Halt aan de gemeenten net zo belangrijk blijft.
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hierdoor aan op de maatschappelijke ontwikkeling om op een efficiëntere manier met beperkte

