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Beste  leden van de gemeenteraad en fractieondersteuners, 

 

Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op, dat hoort bij volwassen worden. Soms gaat een 

jongere hierin te ver en overschrijdt dan een grens. In het strafrecht bestaat de mogelijkheid 

jongeren naar Halt te verwijzen. Jongeren krijgen hierdoor wél straf, maar géén strafblad. In de 

bijlage staat het aantal Loonse jongeren dat in 2020 naar Halt werd verwezen voor het plegen van 

een strafbaar feit.  

 

Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022 

U vroeg ons bij de vaststelling van het ‘Integraal veiligheidsbeleid 2019 -2022’ om aandacht te 
besteden aan het voorkomen van crimineel gedrag onder (kwetsbare) jongeren. Dit namen wij op 

als actiepunt in het Focusblad 2020 en 2021 van team Veiligheid. Binnen onze gemeente gaf Halt 

hier in 2020 invulling aan door voorlichtingen te geven in het primair en voorgezet onderwijs. De 

focus lag daarbij op het omgaan met groepsdruk (weerbaarheid) en online veiligheid.  

 

Corona 

In 2021 besteedde Halt vanzelfsprekend meer tijd aan interventies vanwege overtredingen van de 

COVID19 regels. De Halt-interventie is een wettelijke taak en wordt gefinancierd door het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. U ziet een stijging van deze interventies dus niet terug in onze  

gemeentelijke bijdrage.  

 

Halt-interventies 2020 

In 2020 verwees de politie 26 jongeren door naar Halt. Dit aantal sluit aan bij het gemiddelde over 

de jaren 2015 tot en met 2019. Deze verwijzingen zien vooral toe op; 

a. 
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Preventie-activiteiten 

In 2020 kon Halt vanwege de sluiting van scholen 3 voorlichtingsbijeenkomsten en 14 preventieve 

spreekuren niet uitvoeren. Het is vanwege de toenemende werkdruk niet haalbaar om deze 

activiteiten in 2021 alsnog uit te laten voeren. De gemeente besloot op basis van de goede 

samenwerking en terugkerende flexibiliteit om coulance te verlenen voor de niet uitgevoerde taken.  

(21 uur á 1785€) 
 

Subsidie 2021 

Sinds 2020 is er in de keten meer aandacht voor geweld (wapenbezit) onder jeugd, (online)fraude 

en oplichting en misbruik van social media. Ook in onze gemeente zien we dat jongeren de gevaren 

van het gebruik van social media onvoldoende (h)erkennen en vatbaar zijn voor de (luxe) levensstijl 

van criminelen. 

 

Werkplan 2021 

Wij besloten om Halt ook in 2021 subsidie te verlenen voor het uitvoeren van preventieactiviteiten 

waaronder voorlichtingen op scholen en ondersteuning bij (online) bijeenkomsten. De focus van de 

preventieactiviteiten ligt ook dit jaar op (online) weerbaarheid (cyberpesten en sexting), groepsdruk 

en weerbaarheid (ondermijning).  

 

Financiering  

De preventie-activiteiten in 2020 vielen binnen budget. Voor 2021 is een werkplan voor 12.850€ op - 

en vastgesteld. Ook dit wordt opgevangen door regulier budget.  

 

met vriendelijke groet, 
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