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0147767) ongewijzigd vast te stellen.

Raadsinformatiebrief
Eindverantwoording

1.

De raad conform brief te informeren over de 7 juni 2022
Eindverantwoording Halt 2021.

Halt 2021
Toelichting:
Jaarlijks voert Stichting Halt verschillende werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente
Westland. Die werkzaamheden zijn zowel preventief als repressief. Preventieve werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de voorlichtingen op scholen en deelname aan netwerkove rleggen. Repressieve werkzaamheden bestaan vooral uit de
Halt-interventies die uitgevoerd worden door
Stichting Halt. Jongeren die overtredingen begaan, kunnen dan in plaats van een strafrechtelijke aanpak een Halt -interventie volgen. Zo
wordt een langdurige oplossing gezocht en getracht herhaling van het strafbare feit te voorkomen.
Voor de uitvoering van deze opdracht ontvangt
Halt jaarlijks een bijdrage van de gemeente. Met
deze verantwoording wordt toegelicht hoe deze
bijdrage is ingezet, wat de repres siecijfers in
Westland zijn en worden algemene trends die
Halt waarneemt toegelicht.
In de rapportage repressie Westland 2021 is te
zien dat er in 2021 opnieuw minder is verwezen
naar Halt. Dat is gedeeltelijk te verklaren door
de sluiting van de schol en wegens coronamaatregelen. Ook heeft de politie in 2021 minder
naar Halt verwezen dan voorheen. Daar zijn verschillende redenen voor. Agenten kiezen bijvoorbeeld een andere werkwijze wanneer overtredingen worden geconstateerd. Sinds 2022 is
er bij de politie hernieuwde aandacht voor de
haltverwijzingen, bijvoorbeeld door het aanwijzen van een wijkagent -jeugd en een intensivering van de samenwerking met Halt.
Een andere reden dat er minder Halt -interventies in Westland uitgevoerd lijken te zijn, is de
nieuwe ZSM-aanpak. ZSM staat voor Zorgvuldig,
Snel en op Maat reageren op criminaliteit. In de
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ZSM-aanpak komen Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Slachtofferhulp samen om zaken
van veelvoorkomende criminalitei t snel af te
handelen. Vanuit de ZSM-aanpak wordt ook
doorverwezen naar Halt, maar deze zijn niet
herleidbaar naar de verschillende bureaus. Het
werkelijke aantal Halt-interventies is dus hoger
dan nu in de eindverantwoording is opgenomen.

Beantwoording raads-

•

Beantwoording artikel 42 vragen CU SGP in-

•

zake afhandeling vergunningaanvragen
Beantwoording artikel 42 vragen inzicht kos-

vragen (artikel 42)

ten gemeentepagina Het Hele Westland
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