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6

Jeugdzorg/ -criminaliteit

6.1
1.
2.
3.
4.
4

Inspanningen Openbaar Ministerie
Uitvoeren van structurele aanpak leerplicht;
Aanpak meer- en veelplegers volgens bestaand protocol;
Aandacht voor het nazorgtraject;
Overgang van strafrecht naar civielrecht;
Effecten wetswijzigingen.

6.2

Inspanningen overige partners

1.

Dienst Justitiële Inrichtingen
Aanbieden van infrastructuur elektronische detentie aan partners;

4.

Inspanningen Verslavingszorg
Voorlichting geven over middelenmisbruik en verslaving;
Beroepsgroepen trainen in het signaleren en bespreekbaar maken van middelenmisbruik en
verslaving bij jongeren en hun ouders;
Uitvoeren van behandelingen (ambulant en klinisch) aan jonge middelenmisbruikers;

5.
6.

Inspanningen Reclassering Nederland
Zo nodig een vervolgtraject bieden voor de Jeugdreclassering;
Overdracht van jeugd- naar volwassenenreclassering waarborgen;

7.
8.
9.

Inspanningen Leger des Heils
Intensieve gezinsondersteuning bieden door het ‘tien voor toekomst’-programma;
Vormen van Jeugdreclassering bieden t.b.v. bepaalde doelgroepen;
Investeren in uitvallers uit het onderwijs;

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Inspanningen Bureau Jeugdzorg
Realiseren, ondersteunen van 4 JOT’s in de regio’s noord-midden, zuidoost en zuidwest (2x);
Deelname aan JOT en JCO;
Taxeren, onderzoeken, regisseren en terugkoppelen van (zorg)meldingen aan politie;
Organiseren van benodigde hulp voor minderjarigen en hun ouders;
Uitvoeren werkzaamheden jeugdreclassering;
Kwantitatieve rapportage aanleveren op de voortgang van de zorgformulieren;

2.
3.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Inspanningen Raad voor de Kinderbescherming
Casusregie voeren op het vervolgtraject voor de JCO jongeren;
Expertise inbrengen op de verdere uitbouw van het JOT en daarbij de taakafbakening tussen
JCO en JOT bewaken;
Casusregie voeren bij verbinding van strafrecht en civielrecht of zorg;
Beleid 12- neerzetten;
Strafrechtelijk adviseren op maat: weging voorgeschiedenis;
Overgang 18 naar 18+ volgen;
Aanleveren cijfers t.b.v. integrale monitoring adequate en tijdige executie taakstraffen;
Ontwikkelen aanpak second offenders;
Toezicht en regie houden op uitvoering van werkzaamheden van de jeugdreclassering
(veelplegersprotocol).
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7.

Geweld in het publieke domein

7.1
1.

Inspanningen Openbaar Ministerie
Uitvoering geven aan de meerjarenplanningsbrief 2007-2010; doel voor sepots:
onvoorwaardelijke (technische) en (beleids)sepots is maximaal 10%. Het OM levert overzichten
en cijfers;
Het bejegeningsprotocol Politie Drenthe wordt toegepast conform Strafvordering;
Bij openbaar geweld en geweld tegen hulpverleners wordt altijd conform de landelijke afspraken
gehandeld;
Op 75% van de binnen 30 dagen na het 1e verhoor van de verdachte ontvangen pv’s van
Politie, volgt binnen 2 maanden een 1e beoordeling.

2.
3.
4.

7.2
1.

Inspanningen overige partners
In lokale plannen inspanningsverplichtingen opnemen voor:
- Horecaondernemers;
- Taxibedrijven;
- Openbaar vervoerbedrijven;
- Verslavingszorg Noord Nederland (VNN, );
- Halt.

8.

Huiselijk geweld

8.1
1.
2.

Inspanningen Openbaar Ministerie
Participeren in de regiegroep;
Richten op het voorkomen van recidive door gerichte interventies, het herstellen van de
geschonden norm en het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers;
Op basis van de aanwijzing PG over doorlooptijden met ketenpartners afspraken maken (o.a.
e
vullen van de data 1 verhoor en ontvangst OM);
Op verzoek deelnemen aan de gemeentelijke werkgroepen;
Zorgdragen voor de informatie omtrent de afhandeling van huiselijk geweldzaken;
e
Deelnemen aan de stuurgroep 1 hulp en de voorstellen implementeren;
Altijd een reclasseringsrapport vragen;
Slachtofferzorg en vervolgen, tenzij …, als beleid hanteren;
e
Werken conform het protocol ‘1 hulp bij huiselijk geweld provincie Drenthe’;
Een goed overzicht van zaken realiseren ten behoeve van de integrale cijfermatige registratie
met het oog op analyse en verbetering;
Een vast contactpersoon voor het meld- en coördinatiepunt huiselijk geweld Drenthe aanwijzen;
Aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen binnen huiselijk geweld (uithuisplaatsing,
kindermishandeling, eerwraak) en daarvoor deskundigheidsbevordering organiseren;
Education permanente organiseren ten aanzien van het probleem;
(OM)sepots analyseren en terugkoppelen in de regiegroep;
Zorgdragen voor een maximaal (OM)sepotpercentage van 30%.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
8.2
1.

2.

Inspanningen overige partners
Deelname aan de stuurgroep en of werkgroepen door:
- Bureau Jeugdzorg Drenthe afdeling AMK;
- Bureau Slachtofferhulp;
- Algemeen Maatschappelijk Werk (diverse gemeenten);
- Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland;
- Reclassering/Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Leger des Heils;
- Emancipatieadviesbureau Drenthe (Enova);
- Crisisopvang Emmen: crisisopvang, het ter beschikking houden van een time-out bed voor
acute gevallen;
- Hospitium “De Eikelaar”: time-out bed voor mannen;
Voor zover bovenstaande instellingen ook participeren in de ambtelijke stuurgroep:
- Accepteren en implementeren zij de gedane voorstellen;
- Realiseren zij een goede en afgesproken registratie ten behoeve van de integrale
registratie bij de gemeenten;
- Wijzen zij een vast contactpersoon aan ingeval van een gemeentelijke 1-loketfunctie;
- Nemen zij op verzoek deel aan gemeentelijke werkgroepen.
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9.

Zedenzorg / -criminaliteit

9.1
1.
2.
3.
4.

Inspanningen Openbaar Ministerie
Zedenzaken prioriteren binnen het Districts Operationeel Overleg;
Deelnemen aan het regionaal zedenoverleg;
Het Draaiboek Zedenzaken Drenthe uitvoeren;
Het initiatief nemen om in samenwerking met het lokaal bestuur de regeling ‘nazorg seksuele
delinquenten’ op te zetten.

9.2
1.

Inspanningen overige partners
Op afroep meewerken aan het “Draaiboek Zedenzaken Drenthe door :
GGD-GGZ, Bureaus jeugdzorg, AMK, Bureau Slachtofferhulp, Algemeen Maatschappelijk Werk,
en Reclassering.

10. Versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding
10.1
Inspanningen Openbaar Ministerie
1.
Garant staan voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige afdoening van strafzaken;
2.
Overzichten en cijfers aanleveren op het gebied van het geïntegreerd proces (voor het meten
van de Kalsbeeknorm op alle zaken, alle noodzakelijke data vullen);
3.
Bij het filteren, case-screenen en het formuleren van de voorgenomen onderzoeksdoelen wordt
in alle strafzaken rekening gehouden met de mogelijkheid van financieel rechercheren en het
leggen van conservatoir beslag:
- Politierechterzaken: opleggen ontneming wederrechtelijk voordeel minimaal € 240.000,= en
hiervan 14% conservatoir beslag (€ 33.600,=);
- Meervoudige Kamerzaken: minimaal 33 ontnemingvorderingen en voor 30% van het
opgelegde ontnemingbedrag moet conservatoir beslag gelegd zijn;
4.
Zorgdragen voor goede afspraken binnen de strafrechtketen via het Arrondissementaal
Justitieel Beraad (AJB);
5.
Realiseren ‘tegenspraak OM’ op de landelijk afgesproken wijze;
6.
Een ervaren Officier van Justitie inzetten als TGO-officier;
7.
In samenspraak met politie een criminaliteitsbeeldanalyse opstellen;
8.
Aan de hand van landelijke en regionale prioriteiten afspraken maken over aard en aantal aan te
leveren zaken en inzichtelijk maken van de beschikbare opsporings- en vervolgingscapaciteit.
10.2
Inspanningen overige partners
1.
Gezamenlijke onderzoeken met bijzondere opsporingsdiensten;
2.
Aansluiten bij door het programmabureau VOV gegenereerde ontwikkelingen.

11.

Veelplegers

11.1
Inspanningen Openbaar Ministerie
1.
Overzichten en cijfers aanleveren over het geïntegreerd proces (waaronder gepleegde criminele
feiten veelplegers en doorlooptijden);
2.
Vaststellen veelplegerslijst;
3.
Afspraken maken met ketenpartners over welk deel van de veelplegers jaarlijks kan worden
aangepakt;
4.
Overgaan naar een persoonsgerichte aanpak van veelplegers ter beïnvloeding van de
recidivekans en daarbij worden de nieuwe wettelijke mogelijkheden tot langdurige
vrijheidsneming voor zeer actieve veelplegers benut;
5.
Maandelijks het JCO veelplegers organiseren;
6.
Maandelijks de bijzonderheden van de veelplegers bespreken;
7.
Het protocol veelplegers uitvoeren;
8.
Indien mogelijk, wordt door de Ovj de ISD-maatregel gevorderd (Inrichting Stelselmatige
Daders).
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11.2

Inspanningen Overige partners

2.

Verslavingszorg
Stelt diagnostiek op, op grond waarvan een integrale aanpak van problemen van verslaafden
met gebruikmaking van justitiële drangkaders bewerkstelligd wordt;
Voert ambulante en intramurele behandelingen uit voor verslaafde justitiabelen;

3.
4.

Dienst Justitiële Inrichtingen
Voert ISD maatregel uit;
Organiseert nazorg voor veelplegers die niet in ISD terechtkomen;

5.
6.
7.
8.

Reclassering Nederland
Geeft voorlichting;
Houdt intensief reclasseringstoezicht;
Biedt casemanagement;
Biedt reïntegratieplan;

9.

Leger de Heils
Biedt toezicht en casemanagement in samenwerking met opvang en dagbesteding.

1.

12

Verkeersveiligheid

12.1
Inspanningen Openbaar Ministerie
1. Door strafrechtelijke handhaving bijdragen aan de verhoging van de integrale verkeersveiligheid.
Hiertoe wordt overleg en afstemming gezocht met partners;
2. Het repressieve optreden ondersteunen door consequent vervolgingsbeleid, hetgeen inhoudt dat
repressieve inspanning van de politie in principe zal worden gevolgd door vervolgingshandeling
van het OM;
3. Specifieke aandacht bij vervolging van asociaal weggedrag;
4. Uitvoering meerjarenplanningsbrief 2007-2010 Assen.
12.2
Inspanningen Veilig Verkeer Nederland
1. Continuering van het huidige beleid in educatie en voorlichting;
2. Actieve participatie aan controles, met name die binnen de basiseenheden worden uitgevoerd.

13.

Intensivering van toezicht en handhaving

13.1
Inspanningen Openbaar Ministerie
1.
Nakomen van de afspraken gemaakt in het regionale convenant.
13.2
Inspanningen overige partners
Betrokken partners komen contractafspraken na.
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13.a Milieupolitie (Gemeente Emmen en Regio politie)
13a.1 Inspanning Openbaar Ministerie
1
Uitvoering geven aan strafrechtelijke aanpak conform meerjarenprogramma handhaving
Milieuwetgeving;
2
OvJ is aanwezig bij het tweewekelijks milieuoverleg en vervult hierin nadrukkelijk een
sturende rol betreffende prioritering van zaken.
13a.8 Inspanningen Overige partners
1
De provincie coördineert de samenwerking tussen de verschillende milieupartners en reserveert
hiervoor capaciteit (1 fte);
2
In capaciteit en kennis een bijdrage leveren aan opsporingsinspanningen voor het regionaal
milieuteam door o.a.:
Interregionaal milieuteam (KLPD)
Algemene Inspectiedienst (AID)
Inlichtingen en Opsporingsdienst van het Ministerie VROM
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)

14.

Samenwerken in de wijk

14.1
Inspanningen Openbaar Ministerie
1. Het OM spant zich in om de afspraken, gemaakt in het lokale driehoeksoverleg en de regionale
convenanten na te komen;
2. Het OM gaat samen met de politie actief op zoek naar vereenvoudiging van de procedures.
14.2
Inspanningen overige partners
Woningbouwcorporaties: WoonCom en Inter Pares
Welzijnsinstelling Sedna
Erkende Overleg Partners
Wijk- en buurtoverleg/-verenigingen

15.

Evenementen

15.1
Inspanningen Openbaar Ministerie/overige partners
1. Het OM participeert, indien noodzakelijk, in voorbereidingsgroepen;
2. Organisatiebesturen/functionarissen van evenementen.

16.

Betaald voetbal: FC Emmen

16.1 Inspanningen Openbaar Ministerie
1 Uitvoering geven aan de afspraken en taken zoals neergelegd in het Convenant Betaald
Voetbal 2006-2007, vastgelegd op 1 april 2006;
2 Stadionverboden in eis opnemen bij voetbalgerelateerde strafbare feiten.
16.2 Inspanningen overige partners (FC Emmen/KNVB)
1 Uitvoering geven aan de afspraken en taken zoals neergelegd in het Convenant Betaald
Voetbal 2006-2007, vastgelegd op 1 april 2006.

17. Rampbestrijding/multidisciplinaire samenwerking
Alle betrokken partners staan benoemd in het veiligheidsplan.
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