
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Geacht College, 
 
Halt heeft in 2016 verschillende activiteiten uitgevoerd op het gebied van de Halt-straf (repressie),  
informatie- en advies en preventie. Middels dit schrijven legt Halt verantwoording af over de uitgevoerde 
activiteiten op basis van uw beschikking van € 2.129,-. 
 
Een veilige samenleving 
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op, dat hoort bij volwassen worden. Maar soms gaat een 
jongere hierin te ver en wordt een grens overschreden. Jeugdigen met delictgedrag hebben een grotere 
kans op maatschappelijke uitval (school of werk) en om in de criminaliteit terecht te komen met alle 
maatschappelijke gevolgen die daarbij komen. Als jongeren grenzen zo ver overschrijden dat ze dreigen uit 
te vallen, biedt Halt een tweede kans. Maar het is nog beter om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  
 
Binnen uw gemeente heeft Halt hier invulling aan gegeven door de volgende (preventie)activiteiten uit te 
voeren: voorlichtingen op primair onderwijs en informatie en adviesuren.  
 
Repressie; de Halt-straf 
De Halt-straf wordt gefinancierd door het Ministerie van V&J. Een Halt-interventie kost gemiddeld € 525,- en 
wordt lokaal uitgevoerd (max. half uur reistijd voor jongere). In de bijlage is een overzicht te vinden van het 
aantal jongeren in 2016 dat binnen uw gemeente naar Halt is verwezen voor het plegen van een strafbaar 
feit. De Halt-straf bestaat o.a. uit gesprekken met jongeren en ouder(s), signalering op achterliggende 
problematiek, excuus- en herstelgesprek, gedrag- en delict gerelateerde leeropdrachten en 
schadebemiddeling. Een extra gesprek, indien nodig, kan altijd worden ingezet. 
 
Voorlichtingen op scholen 
Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs over een vijftal thema’s die 
spelen bij de jeugd en bij jeugdcriminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat de voorlichtingen meer effect hebben 
wanneer de ouders betrokken zijn. Daarom organiseert Halt ook ouderbijeenkomsten. De voorlichtingen 
kunnen als op zichzelf staande lessen worden gegeven, maar hebben meer impact als er een combinatie 
van verschillende voorlichtingsthema’s en minimaal één ouderbijeenkomst worden aangeboden.  
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De onderwerpen waaruit scholen kunnen kiezen zijn; 
• Invloed van de groep 
• Online veiligheid 
• Jeugdcriminaliteit 
• Veilige Publieke Taak 
• Overlast rond de jaarwisseling 
 
 
Informatie en Advies 
Vanuit de informatie- en adviesfunctie van Halt worden gemeente, politie en andere ketenpartners als 
scholen en Centra voor Jeugd en Gezin op basis van repressiegegevens op de hoogte gesteld van 
opvallende signalen, trends en ontwikkelingen. Halt heeft een unieke positie op het snijvlak tussen justitie, 
gemeenten, onderwijs en jeugdhulpverlening. Hierdoor vormen Halt-medewerkers een belangrijke schakel 
in de aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag. Door een actieve benadering richting 
ketenpartners speelt Halt in op actuele thema's. Halt verwijst jongeren/ouders, indien nodig, door naar 
sociale wijkteams/ lokale zorgteams, cjg’s, verslavingszorg, jongerenwerk e.d. Bij zorg doen we een 
zorgmelding (Veilig Thuis).   
 
In bijlage 2 is te vinden hoe Halt binnen uw gemeente de preventie heeft ingevuld. Halt is voortdurend in 
ontwikkeling om aan te sluiten bij thema’s die spelen op het gebied van jeugd en veiligheid. Binnenkort 
nemen we contact met u op over de samenwerking in 2018. Halt werkt graag samen met uw gemeente aan 
het jeugdveiligheidsbeleid.  
 
Mocht u aanvullende informatie wensen met betrekking tot onze repressieve en/of preventieactiviteiten of 
de verantwoording hiervan, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Annika Janssens 
Relatiemanager 
Halt, team Midden Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


