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Artikel
141 lid 1 Sr
142 lid 2 Sr
310 Sr
311 lid 1 onder 4e Sr
321 Sr
326 Sr
350 Sr
416/417bis Sr
424 Sr
453 Sr
461 Sr
1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit
APV’s

2, lid 3 en 4c Leerplichtwet
72/73 Wet personenvervoer

Omschrijving
openlijk geweld tegen goederen
misbruik maken van alarmnummers
(winkel)diefstal en poging tot
(winkel)diefstal in vereniging en poging tot
verduistering en poging tot
oplichting, bijvoorbeeld verwisselen van prijskaartjes
vernieling en graffiti
heling
baldadigheid
openbare dronkenschap
zich bevinden op verboden terrein
vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk
en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
baldadigheid
alcohol
verdovende middelen
brandstichting
overlastgevend gedrag
schoolverzuim
verstoren van de orde in het openbaar vervoer

Niet Halt-waardige delicten
Jongeren kunnen, uitsluitend met toestemming van de officier van justitie, naar Halt worden
verwezen voor een delict dat niet is opgenomen in het Besluit Aanwijzing Halt-feiten maar
vergelijkbaar is. In de praktijk gaat het hierbij met name om overtreding van:
o Milieuwet- en regelgeving
o Wegenverkeerswet
o Artikel 300/301 Sr: (eenvoudige) mishandeling
o Opiumwet
o Wet Wapens en munitie
o Artikel 267, lid 2 Wetb van Sr / beledigen ambtenaar in functie
o Diverse APV-bepalingen

Voorwoord
Dit jaarbericht 2011 van Halt Zuid-Holland Zuid bied ik u van
harte aan.
De missie van Halt is het voorkomen en verminderen van veel voor
komende jeugdcriminaliteit. De medewerkers van Halt Zuid-Holland
Zuid (Halt ZHZ) hebben ook in 2011 veel inzet getoond om deze
missie waar te maken.
Het jaar 2011 is van grote betekenis gebleken voor de organisatorische
toekomst van Halt. In 2011 is het besluit genomen dat de huidige
Halt-organisaties hun krachten gaan bundelen. Op 1 januari 2013 is er
één Halt-organisatie. Eén organisatie die alle afzonderlijke kwaliteiten
verenigt en die hoogwaardige producten kan bieden tegen een markt
conforme prijs. Het werken in één organisatie maakt Halt efficiënt en
slagvaardig. De gemeenschappelijke organisatie biedt daarnaast meer
mogelijkheden voor een landelijk aanbod van innovatieve producten,
die lokaal op maat ontwikkeld zijn.
Opvallend is verder dat er vanaf de zomer van 2011 een forse kentering
is gekomen in het aantal Halt-verwijzingen vanuit de politie. Na twee
jaren van dalende verwijzingen is in 2011 het aantal verwijzingen weer
gestegen. In 2011 zijn er 507 Halt-zaken afgerond, terwijl er in 2010
slechts 376 zaken werden gerealiseerd. Deze stijging is te danken
aan een vereenvoudigde verwijzing van overtredingen naar Halt.
Dankzij deze nieuwe werkwijze wordt jongeren een leerzame Haltafdoening aangeboden in plaats van een bekeuring.
Hiermee verwachten wij de kans op recidive bij deze jongeren te
verkleinen.
Halt heeft ook in 2011 veel aandacht besteed aan het verzorgen van
voorlichtingslessen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs: er
hebben maar liefst 326 lessen plaatsgevonden.
In dit jaarbericht treft u achtereenvolgens informatie aan over de
organisatie van Halt ZHZ, activiteiten op het gebied van repressie en
preventie en de ketensamenwerking van Halt ZHZ.
We danken alle lokale, regionale en landelijke partners voor de prettige
samenwerking in 2011.
Mocht u na het lezen van dit jaarbericht vragen en/of opmerkingen
hebben, staan de medewerkers van Halt ZHZ u graag te woord.
Veel leesplezier,
Mr. drs. A.J. Borgdorff
Voorzitter Stuurgroep Halt Zuid-Holland Zuid
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De organisatie
De organisatiestructuur van Halt 2011
Halt is een regionale organisatie en werkt voor 19 gemeenten binnen
Zuid-Holland-Zuid. Deze hebben een convenant met elkaar afgesloten
waarin de randvoorwaarden van de samenwerking staan beschreven.
Hierin is onder andere vastgelegd dat Dordrecht de kerngemeente van
de regio is. Dit houdt in dat het personeel nu nog in dienst is van deze
gemeente. Halt ZHZ wordt bestuurd door een stuurgroep. De stuur
groep van Halt ZHZ komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen. In de
stuurgroep wordt een inhoudelijke en financiële verantwoording over
het gevoerde beleid van Halt ZHZ afgelegd. De stuurgroep Halt ZHZ
bestaat uit de volgende leden:
Burgemeester Dordrecht
Dhr. A.A.M. Brok
(voorzitter) tot mei 2011
Burgemeester Binnenmaas
Dhr. A.J. Borgdorff
(voorzitter) vanaf mei 2011
Burgemeester Nieuw-Lekkerland
Dhr. M. Houtman
Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht
Dhr. H.H. Jonker
Openbaar Ministerie
Dhr. J. Koorn
Politie Zuid-Holland Zuid
Dhr. D. Almeida Mendes
Raad voor de Kinderbescherming
Mevr. E. Schurink
Reclassering Nederland
Dhr. R. van Ee
Advocatuur
Mevr. E.M. van den Oudenaller
Gemeente Dordrecht
Dhr. E. Bouman
Halt ZHZ
Dhr. P.L. Vermeulen
Certificering
Halt ZHZ is één van de eerste Halt-bureaus in Nederland dat een
ISO-9001 certificaat heeft behaald. ISO helpt om onze procedures
en prestaties te blijven toetsen en verder te verbeteren. Het ISOcertificaat is toegekend voor een periode van drie jaar. Er is een
jaarlijkse controle op het kwaliteitsmanagementsysteem.
Het personeel
In 2011 bestond de formatie uit 5 fte.
De volgende medewerkers hebben zich in 2011 voor Halt ZHZ ingezet:
Vanessa den Biggelaar
Halt-consulent
Chris van Dijl
Halt-consulent
Annelies van Helvoirt
Halt-consulent
Gert-Jan Hollemans
Halt-consulent
Cristina Struijk
Medewerker preventie
Mieke van Zanten
Administratief medewerker
Leanne Joon
Stagiaire Pedagogiek
schooljaar 2010-2011
Eveline Boom
Stagiaire Pedagogiek
schooljaar 2011-2012
Paul Vermeulen
Coördinator Halt ZHZ
De Halt-consulenten voeren zowel de Halt-afdoeningen als de
voorlichtingen uit. De medewerker preventie organiseert alle
werkzaamheden rondom de preventieprojecten. Daarnaast voert ze
ook preventieprojecten (waaronder ook voorlichtingen) uit.
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Halt in 2013
De huidige Halt-organisaties gaan hun krachten bundelen. Op 1 januari
2013 is er één Halt-organisatie. Eén organisatie die alle afzonderlijke
kwaliteiten verenigt en die hoogwaardige producten kan bieden
tegen een marktconforme prijs. Het werken in één organisatie maakt
Halt efficiënt en slagvaardig. De gemeenschappelijke organisatie
biedt daarnaast meer mogelijkheden voor een landelijk aanbod van
innovatieve producten, die lokaal op maat ontwikkeld zijn.
Lokaal maatwerk
Leidend bij het vormgeven van de nieuwe organisatie zijn de lokale
herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van Halt. Halt vervult een oogen oorfunctie voor het lokale bestuur en is een stevige betrouwbare
partner als het gaat om het oplossen van lokale vraagstukken op het
gebied van veiligheid en jeugdcriminaliteit. Het management en de
medewerkers van Halt zijn onderdeel van de lokale gemeenschap en
werken nauw samen met de uitvoerende ketenpartners.
Lokaal maatwerk en vraaggericht werken zijn en blijven de belangrijke
pilaren voor de effectiviteit Halt. De uitvoering van de Halt-afdoeningen
en de preventieve activiteiten blijven zoals ze zijn: lokaal, dicht bij de
praktijk, snel en efficiënt.
Nieuwe kansen
Eén Halt-organisatie zal de innovatieve kracht van Halt versterken en het
productenportfolio van Halt ten goede komen. Zo werkt Halt momenteel
met het Openbaar Ministerie en de politie samen in de pilots ZSM1
waarin onderzocht wordt of jongeren sneller gestraft kunnen worden
– snelheid verhoogt de effectiviteit bij jongeren! – en in hoeverre Halt
ook voor ernstigere delicten inzetbaar is. In het project Veilige Publieke
Taak (VPT) is Halt de partner van het ministerie van BZK. Halt verzorgt
voorlichtingen over VPT en 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.
In 2012 wordt de start van de nieuwe organisatie voorbereid. In dit
overgangsjaar gaat het werk door zodat we in 2013 onder de zelfde
naam, Halt, binnen een sterke landelijke organisatie een uitstekende
start maken.
1 ZSM staat voor Zo SELECTIEF, SIMPEL, SLIM, SAMEN en SPOEDIG Mogelijk afhandelen van
veelvoorkomende criminaliteit. Voor Halt betekent het dat de jongeren zo snel mogelijk na aanhouding
binnenkomen. Daarnaast komen er zaken binnen die tegen de bovengrens van Halt aanzitten: zoals
diefstal met hogere bedragen, lichte mishandelingen en daders van belediging of bedreiging van
uitvoerders van een publieke taak (VPT).
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Repressie 2011
Vernieuwde Halt-afdoening
Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden
voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk
kunnen de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt.
Via een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar
Ministerie.
Voor de inhoud en duur van de Halt-afdoening gelden landelijke, door
het Openbaar Ministerie vastgestelde regels.
Voor een succesvolle Halt-afdoening is het nodig dat:
o de jongere en zijn ouders instemmen met deelname;
o de jongere de gemaakte afspraken volledig nakomt;
o er geen sprake is van ernstige, achterliggende problematiek.
Halt heeft, in samenwerking met ketenpartners, de Halt-afdoening
vernieuwd. Vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe aanpak ingezet.
Belangrijkste elementen zijn een grotere ouderbetrokkenheid en nog
intensiever contact met de jongere.
Resultaten Halt-afdoening ZHZ
Gesprekken
In het kader van de vernieuwde Halt-afdoening worden per Haltverwijzing maximaal 3 gesprekken gevoerd. Het startgesprek wordt
bij alle Halt-verwijzingen gevoerd. Het vervolggesprek wordt gevoerd
indien er sprake is van een benadeelde. Tijdens dit gesprek wordt
de leeropdracht besproken en het excuus aanbieden geoefend.
Het eindgesprek tenslotte dient ter evaluatie van alle onderdelen
van de Halt-afdoening. Dit gesprek wordt bij het merendeel van de
Halt-afdoeningen gehouden, maar bijvoorbeeld niet bij een vuurwerk
verwijzing (dan vindt namelijk vaak alleen een startgesprek plaats).
In onderstaand overzicht is te zien hoeveel van elk soort gesprekken in
2011 zijn gevoerd.
Soort gesprek

Aantal

Startgesprek

515

Vervolggesprek

270

Eindgesprek

402

Totaal

1187

Signaleren
Halt ZHZ is vanaf 2009 aangesloten bij Zorg voor Jeugd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij
jongeren tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens
de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s
met jongeren worden voorkomen. Voor iedere jongere die bij Halt ZHZ
komt wordt een ketenregistratie afgegeven. Wanneer er zorg is rondom
een jongere wordt er een zorgmelding gedaan. Coördinatie wordt door
Bureau Jeugdzorg gestart als twee of meer ketenpartners een jongere
behandelen. Naast een zorgmelding in Zorg voor Jeugd verwijst Halt ZHZ
jongeren met zorgen door naar het Jeugd Preventie Team.
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Leeropdrachten
Door het verzamelen van informatie en actieve verwerking daarvan (in
de vorm van beantwoording van vragen of het maken van een opstel
of verslag), denkt de jongere na over wat hij gedaan heeft, wat zijn
aandeel is geweest, wat de gevolgen hiervan zijn en wat hij in de
toekomst anders kan doen. Het beoogde resultaat hiervan is dat de
jongere inzicht heeft gekregen in:
o zijn eigen aandeel en verantwoordelijkheid;
o de gevolgen van zijn gedrag;
o mogelijke gedragsalternatieven.
Bij Halt ZHZ is in 2011 voor 507 Halt-afdoeningen in totaal 873 uur door
jongeren besteed aan leeropdrachten. Dit betekent dat elke jongere
gemiddeld 1,8 uur aan een leeropdracht heeft gewerkt.

Excuses aanbieden
Het aanbieden van excuus aan de (plaatsvervangende) benadeelde is
een essentieel onderdeel van de Halt-afdoening. De ervaring leert dat
dit een belangrijke stap is voor de jongere om goed te maken wat hij/
zij heeft gedaan. Benadeelden staan over het algemeen positief t.o.v.
het excuus aanbieden, ook wanneer er bij hen vaker een delict plaats
vindt, zoals bij winkeldiefstal. Ouders zien het daadwerkelijk aanbieden
van excuus over het algemeen als waardevolle interventie voor hun
zoon of dochter.
Bij Halt ZHZ zijn in 2011 152 mondelinge excuusgesprekken gevoerd.

Werkstraf
De volgende organisaties hebben in 2011 de meeste jongeren
begeleid tijdens de uitvoering van hun werkstraf: Cultureel centrum
Landvast (Alblasserdam), Vroom & Dreesmann (Dordrecht), Wijk
centrum de Koloriet (Dordrecht), Zorgcentrum de Linde (Dordrecht),
Vrijetijdscentrum de Boogerd (Oud-Beijerland), Natuurbezoekers
centrum Klein Profijt (Oud-Beijerland), Zwembad de Hooght
(Papendrecht), Beatrixziekenhuis Rivas (Gorinchem), Zwembad de
Lockhorst (Sliedrecht), Zwembad de Louwert (Hendrik-Ido-Ambacht)
en Hema (Zwijndrecht, Dordrecht en Puttershoek).
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In 2011 zijn er ook jongeren door medewerkers van Halt begeleid.
Deze jongeren hebben op zaterdagen in groepen straten of parken
schoongeveegd. Ook maken jongeren onder begeleiding van een
Halt-consulent bepaalde locaties schoon. Goede voorbeelden hiervan
zijn het onderhouden en schoonmaken van speeltuin De Lingewijk in
Gorinchem en het voetbalstadion van FC Dordrecht.
Bij Halt ZHZ is in 2011 in totaal 1146 uur werkstraf verricht door de naar
Halt verwezen jongeren.

Schadevergoeding
Bij Halt-waardige zaken is regelmatig sprake van schade voor de
benadeelde of de samenleving. Schadebemiddeling biedt de jongere
de kans om een gemaakte fout te herstellen, zowel richting samen
leving als richting de benadeelde. Hij neemt op deze wijze verant
woordelijkheid voor de gevolgen van zijn gedrag. Ook bij de oude
Halt-procedure werd al veel nadruk gelegd op schadevergoeding.
Het grootste verschil is dat de jongeren nu de schade zoveel mogelijk
contant (tijdens het aanbieden van de excuses) moeten vergoeden.
Bij Halt ZHZ is in 2011 in totaal voor 9149 euro aan schadevergoeding uitgekeerd
aan benadeelden.

Leerstraf alcohol
De doelgroep van de leerstraf zijn jongeren die in aangewezen
verbodsgebieden in het bezit zijn van alcohol of jongeren die in het
openbaar dronken zijn. De boodschap is bewustwording van de
risico’s ten aanzien van alcoholgebruik op jonge leeftijd. De afdoening
start met een gesprek bij Halt. Daarna worden de jongeren naar
Bouman GGZ doorverwezen voor een leerstraf alcohol. Gelijktijdig met
de leerstraf alcohol voor de jongeren (waarin ook hun leeropdracht
wordt besproken) vindt een ouderavond over dit onderwerp plaats.
Zowel jongeren als ouders zijn in het algemeen positief over de
leerstraf. Ze geven aan ervan geleerd te hebben en na te denken over
het alcoholgebruik.
Bij Halt ZHZ is in 2011 bij 27 jongeren en hun ouders een leerstraf alcohol uitgevoerd.

Aantal afgeronde zaken
Uit onderstaande tabel blijkt hoeveel zaken er de laatste 4 jaar zijn
afgerond.
Afgeronde zaken
1000
861
800
622
600
400

507
376

200
0
2008 2009 2010 2011
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Uit de tabel blijkt duidelijk dat de trend van het dalend aantal
verwijzingen in 2011 is gekeerd.
In het kader van het terugdringen van veelvoorkomende jeugd
criminaliteit en het alert en consequent reageren op het strafbaar
gedrag van minderjarigen is besloten tot een wijziging met betrekking
tot de Halt-verwijzingen waar het overtredingen betreft. Per 1 juli
2011 wordt een minderjarige die zich strafbaar maakt aan een
Haltwaardige overtreding naar Halt verwezen door middel van een mini
Proces-Verbaal. Doel van deze wijziging is het verminderen van de
administratieve belasting, waardoor jongeren die recht hebben op een
Halt-afdoening daarvoor daadwerkelijk in aanmerking komen.
Voor misdrijven blijft de bestaande werkwijze met een standaard
Proces-Verbaal Minderjarigen (PVM) van kracht.
Uit een evaluatie is gebleken dat het doel van de invoering van de
vereenvoudigde werkwijze is behaald. De administratieve belasting
is daadwerkelijk afgenomen en aanzienlijk meer jongeren worden
nu wel naar Halt verwezen voor overtredingen. Dankzij de nieuwe
vereenvoudigde werkwijze is dus winst behaald, want al deze jongeren
krijgen nu wel een leerzame Halt-afdoening aangeboden.
Delicten 2011
Delicten 2011
12 13

78

58
16
43

Baldadigheid

Vernieling

Brandstichting

Leerplicht

Diefstal

Verboden terrein

Alcohol/drugs

Overig Halt-waardig

Vuurwerk

Overig niet Halt-waardig

129

74
57

27

Van bovenstaande afgeronde zaken is 91 procent geslaagd.
Daarnaast is 3 procent van de zaken uiteindelijk niet in behandeling
genomen door Halt Zuid-Holland Zuid. Tevens is 5 procent van de
afgeronde zaken niet geslaagd, omdat tijdens het startgesprek
jongeren en ouders hebben aangegeven niet akkoord te gaan.
Slechts bij 1 procent van de jongeren is de gestarte Halt-afdoening
uiteindelijk niet geslaagd.
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Verwijzers 2011
250
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250
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200
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150
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65
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40
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0
Politie District 1
2009

Politie District 2
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Politie District 3
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2011

100%

60%

74% 73%
60%

68%

53% 52%

62%

59% 57%

40%
20%
0%
DEV-DO (7)
2009

DO-DEA (55)
2010

DEV-DEA (60)

2011

In 2001 zijn door minister Ella Kalsbeek normen vastgesteld die
aangeven binnen welke periode een bepaalde handeling rondom
een zaak moet plaatsvinden. Deze normen moeten in 80 procent van
de zaken gehaald zijn. Voor Halt en de politie gelden de volgende
normen:
o Datum Eerste Verhoor tot Datum Ontvangst binnen 7 dagen,
DEV-DO (7)
o Datum Ontvangst tot Datum Eerste Activiteit binnen 55 dagen,
DO-DEA (55)
o Datum Eerste Verhoor tot Datum Eerste Activiteit binnen 60 dagen,
DEV-DEA (60)
Helaas blijkt dat de doorlooptijden in 2011 over de hele breedte iets
zijn afgenomen. De doorlooptijd van de politie tussen Eerste Verhoor
en Datum Ontvangst blijft met een score van 52 procent ver achter bij
de norm van 80 procent. Echter ook bij Halt zijn de doorlooptijden in
2011 iets gezakt ten opzichte van 2010. Dit wordt veroorzaakt door
de grote hoeveelheid verwijzingen in de tweede helft van het jaar.
Desalniettemin is het verbeteren van de doorlooptijden een belangrijk
aandachtspunt in 2012.
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Leerplichtambtenaar Overige verwijzers

Doorlooptijden 2011

80%

2

Woonplaats 2011
Dordrecht

112

Papendrecht

62

Zwijndrecht

54

Hendrik-Ido-Ambacht

37

Oud-Beijerland

34

Sliedrecht

31

Overige gemeenten

31

Binnenmaas

27

Gorinchem

23

Cromstrijen

20

Hardinxveld-Giessendam

13

Leerdam

11

Alblasserdam

11

Zederik

10

Nieuw-Lekkerland

9

Korendijk

8

Graafstroom

6

Giessenlanden

4

Strijen

3

Liesveld

1

Recidive
Het recidivecijfer is de afgelopen vijf jaar redelijk constant gebleven.
Elk jaar bedroeg de recidive ongeveer tien procent.
Ook in 2011 is exact tien procent van de jongeren eerder met Halt in
aanraking gekomen.
Enige trendbreuk is het jaar 2010, waarin slechts vier procent van de
jongeren recidiveerde.
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Preventie 2011
Je kan het zelf bedenken
Deze lesmethodiek zet preventie van criminaliteit centraal en is bedoeld
om leerlingen bewust te maken van hun keuzes, de gevolgen daarvan
en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.
Het voorlichtingsproject Je kan het zelf bedenken is aangeboden aan
alle scholen in de regio Zuid-Holland Zuid.
Het project is uitgevoerd voor leerlingen in groep 8 van het basis
onderwijs en leerlingen van de tweede klassen uit het voortgezet
onderwijs. Tevens worden (met behulp van een daarvoor ontwikkelde
methodiek) Halt-lessen aan leerlingen van het speciaal onderwijs
aangeboden.
Voorlichtingen 2011 per module
BO

VO

SO

Groepsdruk

110

11

20

Vernieling

48

55	-

Vuurwerk

48	-	

16

Overig

6	-	

12

Totaal 2011

212

66

48

Totaal 2010

171

37

49

VO

SO

Voorlichtingen 2011 per gemeente
BO

Alblasserdam	-	-	Binnenmaas

16	-	-

Cromstrijen

8	-	-

Dordrecht

41

Giessenlanden

7	-	-

Gorinchem

19

Graafstroom

8	-	

Hardinxveld-Giessendam

7	-	-

Hendrik-Ido-Ambacht

6	-	-

Korendijk

10	-	-

Leerdam

4

Liesveld

7	-	-

Nieuw-Lekkerland

7	-	-

Oud-Beijerland

10

6

9

Papendrecht

14	-	

3

Sliedrecht

14	-	

9

Strijen

6	-	-

Zederik

7	-	-

Zwijndrecht

21	-	

33

15

15

10
1

12	-

1

In Alblasserdam zijn er eind 2010 op 7 scholen lessen gegeven. Ook voor dit schooljaar zijn er weer door
5 scholen lessen aangevraagd. Toevalligerwijs vallen de lessen in Alblasserdam dus 2 keer buiten het
kalenderjaar, maar er worden dus wel degelijk elk schooljaar meerdere lessen in Alblasserdam verzorgd.
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Vuurwerkcampagne
Ook voor de jaarwisseling 2011-2012 heeft Halt ZHZ weer een
grootschalige preventieve vuurwerkcampagne gehouden. De
vuurwerkcampagne bestond uit het verspreiden van posters en
vuurwerkboekjes onder alle groepen 7 en 8 en brugklassen. Tevens
waren er twee websites voor de vuurwerkcampagne gelanceerd.
Tot slot hebben alle basisscholen die een vuurwerkles hadden
aangevraagd deze gekregen.
Naast bovengenoemde activiteiten biedt Halt ZHZ aan ouders van
Halt-jongeren de interventie Ouders van Opgroeiende Jeugd (een
vrijwillige opvoedingsondersteuning) aan.
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Ketensamenwerking
2011
De preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit hebben alleen
kans van slagen als de betrokken organisaties in de justitiële en de
zorgketen hun aanpak op elkaar afstemmen.
Halt werkt daarom in al haar activiteiten samen met de relevante
organisaties en ketenpartners.
Doordat Halt zowel aan de preventie als aan de bestrijding van
jeugdcriminaliteit werkt, vormt zij een schakel tussen de jeugdstraf
rechtsketen en de zorgketen.
In Zuid-Holland Zuid vindt ketensamenwerking plaats in de volgende
overlegstructuren.
Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit
In het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ) vindt de
afstemming plaats in de jeugdstrafrechtketen. In het APJ Dordrecht
zijn de volgende ketenpartners vertegenwoordigd: Halt Zuid-Holland
Zuid, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Jeugdzorg
Zuid-Holland Zuid, Arrondissementsrechtbank Dordrecht, Openbaar
Ministerie en de gemeente Dordrecht.
Veiligheidshuis
Diverse organisaties werken samen in het Veiligheidshuis. Hier wordt
samengewerkt aan een sluitende aanpak van veelplegers (zowel
18+ als 18-) en jeugd. Op donderdagen voert een Halt-consulent,
gelijktijdig met uitvoerders van andere ketenpartners, in het Veiligheids
huis zijn/haar reguliere werkzaamheden uit. Voordeel van deze werk
wijze is dat, indien daar aanleiding toe is, direct met ketenpartners op
zaakniveau overleg kan plaatsvinden.
Overige overlegstructuren
Naast bovengenoemde samenwerking met ketenpartners zijn er diverse
andere overlegstructuren waaraan Halt deelneemt. Deze overleggen
vinden plaats op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Zederik
Liesveld
Nieuw-Lekkerland

Zuid-Holland Zuid

Giessenlanden
Alblasserdam
Hendrik-Ido-Ambacht
Heerjansdam

Oud-Beijerland

Papendrecht

Leerdam

Graafstroom

Sliedrecht

Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam

Zwijdrecht
Binnenmaas

’s-Gravendeel

Korendijk

Cromstrijen
Strijen

Dordrecht

District 1
Dordrecht/Zwijndrechtse Waard
District 2
Alblasserwaard/Vijfherenland
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District 3
Hoekse Waard

Inhoud

delicten
Halt-waardige delicten

Voorwoord
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De organisatie
De organisatiestructuur van Halt 2011
Certificering
Het personeel
Halt in 2013

2
2
2
2
3

Repressie 2011
Vernieuwde Halt-afdoening
Resultaten Halt-afdoening ZHZ
Aantal afgeronde zaken
Delicten 2011
Recidive

4
4
4
6
7
9

Preventie 2011
Je kan het zelf bedenken
Vuurwerkcampagne

10
10
11

Ketensamenwerking 2011
Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit
Veiligheidshuis
Overige overlegstructuren

12
12
12
12

Artikel
141 lid 1 Sr
142 lid 2 Sr
310 Sr
311 lid 1 onder 4e Sr
321 Sr
326 Sr
350 Sr
416/417bis Sr
424 Sr
453 Sr
461 Sr
1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit
APV’s

2, lid 3 en 4c Leerplichtwet
72/73 Wet personenvervoer

Omschrijving
openlijk geweld tegen goederen
misbruik maken van alarmnummers
(winkel)diefstal en poging tot
(winkel)diefstal in vereniging en poging tot
verduistering en poging tot
oplichting, bijvoorbeeld verwisselen van prijskaartjes
vernieling en graffiti
heling
baldadigheid
openbare dronkenschap
zich bevinden op verboden terrein
vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk
en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
baldadigheid
alcohol
verdovende middelen
brandstichting
overlastgevend gedrag
schoolverzuim
verstoren van de orde in het openbaar vervoer

Niet Halt-waardige delicten
Jongeren kunnen, uitsluitend met toestemming van de officier van justitie, naar Halt worden
verwezen voor een delict dat niet is opgenomen in het Besluit Aanwijzing Halt-feiten maar
vergelijkbaar is. In de praktijk gaat het hierbij met name om overtreding van:
o Milieuwet- en regelgeving
o Wegenverkeerswet
o Artikel 300/301 Sr: (eenvoudige) mishandeling
o Opiumwet
o Wet Wapens en munitie
o Artikel 267, lid 2 Wetb van Sr / beledigen ambtenaar in functie
o Diverse APV-bepalingen

Jaarbericht

2011

Adres Vrieseweg 121, 3311 NV Dordrecht Telefoon 078 631 22 93
Fax 078 613 97 55 E-mail halt.zuid-holland.zuid@dordrecht.nl Website www.haltzhz.nl

