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Onderwerp:
Adviesnota over de verantwoording 2020 en aanvraag subsidie 2022 van Halt.
Voorstel
1. De subsidie aan Halt over 2020 definitief vast te stellen op € 12.240
2. Aan Halt onder voorwaarden in 2021 € 12.240 subsidie en Halt hierover te informeren via
bijgevoegde beschikking.
3. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
Openbare besluitenlijst
Het college besloot om de subsidie aan Halt over 2020 definitief vast te stellen op €12.240 en voor
2020 aan Halt - onder voorwaarden - € 12.240 subsidie te verlenen.
Inleiding
Subsidie 2020
In 2020 droeg Halt in onze gemeente bij aan een veilige samenleving door het werkplan uit te voeren
binnen de verleende subsidie 2020.
Werkplan 2021
De informatieve-, adviserende- en preventieve activiteiten zijn geen wettelijke taak van de gemeente.
We stellen voor om voor deze taken - volgens aanvraag – aan Halt een subsidie te verlenen.
Beoogd effect
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op, maar soms gaat een jongere hierin te ver en
overschrijdt dan een grens. Met een Halt-interventie confronteert Halt jongeren met hun gedrag en de
gevolgen ervan. Halt biedt maatwerk en kijkt naar de individuele situatie van een jongere en signaleert
op achterliggende problematiek. Ook leert Halt de jongeren het gedrag recht te zetten en
gedragsalternatieven te ontwikkelen om herhaling van het gedrag te voorkomen. De jongeren krijgen
een straf, maar géén strafblad. Iedereen verdient tenslotte een kans om recht te zetten wat fout is
gegaan om daarna met een schone lei door te gaan.
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Argumenten
1.1 Beantwoording verzoek gemeenteraad
De gemeenteraad vroeg het college om (voorliggend) aandacht te besteden aan kwetsbare jongeren.
Deze vraag staat als actiepunt in het Focusblad 2020 van team Veiligheid. Halt speelt hierin
(voorliggend veld) een rol.
1.2 Past binnen regulier budget
Het werkplan is afgestemd op de (integrale) vraag van de gemeente en partners in het voorliggend
veld en past binnen het reguliere veiligheidsbudget.

Kanttekeningen
1.1 Geen wettelijke taak
De preventieactiviteiten zijn geen wettelijke taak en daarmee een ‘plus’ in de Kadernota, budget
veiligheid. De Halt-interventie is een wettelijke taak van Halt en wordt gefinancierd door het ministerie
van Veiligheid en Justitie.

Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
De gemeenteraad ontvangt een raadsinformatiebrief.
Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
De subsidie over 2021 betalen we uit het veiligheidsbudget op de post ‘politie’ (6140001 – 43600).
Door de coronacrisis kan Halt de geplande preventieactiviteiten uit het werkplan 2021 slechts
gedeeltelijk uitvoeren. De gevolgen hiervan maken we inzichtelijk in ons collegeadvies over de
verantwoording verleende subsidie 2021.

Bijlagen
1. Doorverwijzingen Loon op Zand 2020
2. Verantwoording subsidie Loon op Zand 2020
3. Subsidieaanvraag Halt voor 2021
4. Werkplan 2021
5. (concept) beschikking voor 2021
6. (concept) Raadsinformatiebrief

Pagina 2 van 2

