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Geacht college,
Het afgelopen jaar was een jaar dat we niet snel meer zullen vergeten. Het coronavirus zette de wereld op
zijn kop. Jongeren volgden onderwijs op afstand, mochten niet in grote groepen samen op straat zijn of
thuis feestjes vieren. Organisaties moesten snel schakelen bij veranderende omstandigheden en proberen
vanuit huis het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook bij Halt hebben we ons aangepast aan de
coronaregels door de gesprekken met jongeren en ouders online te voeren en door een speciale
voorlichting te ontwikkelen die ook goed online op scholen te geven was.
Ondanks de beperkingen door corona heeft Halt samen met uw gemeente bijgedragen aan een veiligere
samenleving met het uitvoeren van de Halt -interventie , informatie en advies en preventieactiviteiten op
basis van uw beschikking/opdracht van € 2.040,-. In deze brief legt Halt verantwoording af over de
uitgevoerde activiteiten. In de bijlage vindt u het financieel overzicht van 2020 met de in uw gemeente
uitgevoerde preventieactiviteiten .
Halt in het strafrecht
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op, dat hoort bij volwassen worden . Soms gaat een
jongere hierin te ver en wordt een grens overschreden. In het strafrecht bestaat de mogelijkheid
jongeren naar Halt te verwijzen . Halt confronteert jongeren in die straf met hun gedrag en de gevolgen
ervan. We bieden maatwerk en kijken naar de individuele situatie van een jongere en signaleren
achterliggende problematiek. Ook leren we jongeren hun gedrag recht te zetten en
gedragsalternatieven te ontwikkelen om herhaling te voorkomen. Jongeren krijgen een straf - maar
géén strafblad. Want iedereen verdient een kans om recht te zetten wat fout is gegaan en met een schone
lei door te gaan. De Halt-interventie wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid . In de bijlage
is een overzicht te vinden van het aantal jongeren in 2020 dat binnen uw gemeente naar Halt is verwezen
voor het plegen van een strafbaar feit.
Halt speelt in op actuele thema's, zoals het overtreden van de coronaregels, verboden (nep) wapenbezit,
(online) fraude en misdragingen op social media. Halt verwijst jongeren en ouders indien nodig door naar
sociale wijkteams/lokale zorgteams, CJG's , verslavingszorg, jongerenwerk e.d. Bij zorg doen we een
zorgmelding bij Veilig Thuis. Omdat geen jongere hetzelfde is, leveren wij altijd maatwerk. Zo hebben wij
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking speciaal aangepast materiaal

Preventieactiviteiten
Liever dan in het strafrecht te acteren, voorkomen wij grensoverschrijdend gedrag. Binnen uw gemeente
geeft Halt hier invulling aan door voorlichtingen te geven in het primair en/of voortgezet onderwijs. Deze
lessen gaan onder andere over online veiligheid, jeugdcriminaliteit, groepsdruk en overlast rond de
jaarwisseling. We gaan in gesprek met leerlingen over grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen
daarvan. We bespreken waarom je soms iets kunt doen waar je later spijt van hebt en bekijken hoe je kunt
voorkomen dat je in zo'n situatie terecht komt . In onze voorlichtingen werken we met waargebeurde
verhalen van jongeren die een Halt-straf hebben doorlopen. Hierdoor sluiten onze voorlichtingen goed aan
bij de belevingswereld van de leerlingen.
Halt vernieuwt continue . Zo hebben wij in 2020 nieuwe lessen ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs
over online fraude en cybercriminaliteit en een les over wapens en geweld . In de zomer is de nieuwe
website van Halt live gegaan, waarmee we jongeren, ouders en relaties beter kunnen informeren over onze
aanpak. Halt -medewerkers zijn getraind om armoede bij jongeren sneller te signaleren en te verwijzen naar
hulp. Ook is in 2020 het Halt-jongerenpanel van start gegaan, waardoor we van jongeren zelf ideeën en
feedback krijgen op onze producten en werkwijze.
Met scholen werken wij samen om grensoverschrijdend gedrag op school te signaleren en te corrigeren met
als doel dat school voor iedereen een veilige omgeving blijft. Wij houden spreekuren op scholen waarbij de
docenten /zorgcoördinatoren leerlingen verwijzen die gedrag vertonen dat niet door de beugel kan. De Halt
medewerker zet in de gesprekken met deze leerlingen methodieken en ervaringen in uit de interventies die
Halt uitvoert in het jeugdstrafrecht. De Halt-medewerker speelt ook een begeleidende rol in het aanbieden
van het excuus- of herstelgesprek. Waar nodig betrekt Halt ouders en zoekt de verbinding met
ketenpartners. Ook zijn er diverse scholen waar Halt agressieregulatietrainingen verzorgt voor leerlingen
die agressief gedrag vertonen .
Informatie en Advies
Gemeenten , politie en andere partners als scholen en CJG's worden 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.
Om binnen uw gemeente te kunnen blijven bijdragen aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit ontvangt u
binnenkort onze aanvraag voor 2022. Halt werkt graag samen met uw gemeente aan het
jeugdveiligheidsbeleid.
Wenst u aanvullende informatie over onze repressieve en/of preventieactiviteiten of de verantwoording
hiervan , dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelike aroot
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