
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

16 april 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer J. Vrugt en het door het 

college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 
 

Haarlem, 15 maart 2008 

 

Aan het college van B&W te Haarlem 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake nazorg ex-gedetineerde jongeren 

en preventie radicalisering en recidive. 

 

Geacht College, 

 

ter inleiding op een aantal vragen die onze fractie u graag zou willen stellen, zetten 

wij eerst ter verduidelijking een paar feiten op een rij: 

 

 Samen met de CDA-fractie hebben wij op 13 oktober 2006 schriftelijke 

vragen gesteld over de (naar gemeenten overgehevelde) zorg voor ex-

gedetineerden, waarop wij 28 november ’06 antwoord kregen. Hierin meldt 

u o.a. dat de raad begin 2007 een plan van aanpak tegemoet kon zien m.b.t. 

de groep veelplegers. Daarnaast gaat u uitvoerig (waarvoor alsnog dank) in 

op de sluitende aanpak m.b.t. ex-gedetineerden in het algemeen, waaronder 

ook de jongeren, waarbij uiteraard preventie van recidive voorop staat, in 

nauwe samenwerking met de diverse instellingen en organisaties. 

 Eind vorig jaar werd de monitor racisme en extreem rechts in de regio 

gepresenteerd, waarin een beeld wordt geschetst over de relatief geringe 

aanwezigheid van ‘harde kern’-extreem rechtse groepen in Haarlem en een 

relatief laag aantal incidenten met racistische of extreemrechtse motieven, 
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waarop als voorbeeld de bekladding en brandstichting bij moskeeën het 

afgelopen jaar hierop een uitzondering vormden. 

 In reactie op onder andere voornoemde incidenten, hebben vrijwel alle 

partijen uit de Haarlemse raad, in samenwerking met tal van organisaties uit 

de stad, een signaal afgegeven in de vorm van de manifestatie “Haarlem 

blijf(t) tolerant!”, op 25 augustus ’07. Ook bij andere gelegenheden is, 

onder andere vanuit de moskeeën zelf, duidelijk gemaakt dat dergelijke 

misdrijven met een kennelijk racistisch of extreemrechts motief, niet in 

Haarlem thuis horen. 

 De groep jongeren die deze delicten hadden gepleegd, hebben, mede 

vanwege de maatschappelijke beroering die deze teweeg brachten, zeer 

forse gevangenisstraffen uitgezeten na veroordeling door de rechtbank. 

 Een enkeling uit deze groep bleek duidelijk tot de ‘harde kern’ te behoren 

van overtuigingsdaders met een racistische / extreemrechtse ideologie. De 

overige veroordeelden leken eerder als ‘meelopers’ te moeten worden 

gezien, die niet direct tot die harde kern behoren. 

 Na succesvolle ‘uitstapprogramma’s’ in o.a. Duitsland, zijn ook in 

Nederland initiatieven gestart om jongeren die in de extreemrechtse 

subcultuur verkeren, de mogelijkheid te geven zich van deze groepering(en) 

los te maken. Daarnaast heeft uiteraard preventie van het in deze radicale 

kringen verzeild raken van jongeren, een hoge prioriteit. Veel aandacht gaat 

daarbij uit naar de zogeheten ‘Lonsdale-jongeren’, zoals voorheen naar de 

‘gabbers’, daar voor sommigen van hen de subcultuur en het gedachtegoed 

van rechts-extremistische groeperingen een grote aantrekkingskracht heeft. 

 

Met deze gegevens als inleiding, wil onze fractie u graag de volgende vragen 

voorleggen: 

Vraag 1a: Is het in de beantwoording van onze vragen uit november 2006 

genoemde plan van aanpak reeds aan de raad voorgelegd of vormt dit een nog nader 

uit te werken onderdeel binnen de nota over het Stedelijk Kompas, waarin over de 

(na-)zorg aan ex-gedetineerden ook het één en ander wordt vermeld? 

Vraag 1b: Zo ja, hoe komt het dan dat de nadere uitwerking in de vorm van het 

voor begin 2007 in het vooruitzicht gestelde plan van aanpak (in aanvulling op de 

veelplegersaanpak), nog niet gereed is? 

 

Vraag 2a: In de nota over het Stedelijk Kompas staat over deze nazorg het 

volgende: 

 

6.1.2 Nazorg bij ontslag uit detentie 

De dienst justitiële inrichtingen is recentelijk begonnen met het electronisch 

overdragen van cliëntdossiers van gedetineerden die de gevangenis verlaten aan de 

ontvangende gemeenten. Het gaat daarbij om ex-gedetineerden waarvoor geen 

justitieel kader (o.a. toezicht reclassering) meer aanwezig is. In de visie van 

Justitie 

betreft het mensen die na detentie weer ‘gewoon’ burger worden en dus onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. 

De electronische dossiers omvatten over het algemeen informatie over mogelijke 

problematiek op de vier maatschappelijke leefgebieden: identiteit, zorg, inkomen en 

huisvesting. Deze informatie is van belang omdat het enerzijds inzicht geeft in de 
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aard en omvang van de instroom aan ex-gedetineerden in de maatschappelijke 

opvang. Anderzijds kunnen wij vooraf stappen ondernemen zoals het vroegtijdig 

aanvragen van een uitkering, het regelen van een identiteitsbewijs enzovoort. 

Voornemen is e.e.a. in een deelproject nader uit te werken. 

 

Kunt u n.a.v. bovenstaande aangeven of de jongeren die hun straf voor het plegen 

van de bekladding en brandstichting bij de moskeeën hebben uitgezeten, wél onder 

toezicht en begeleiding van de reclassering staan? 

Vraag 2b: Zoniet, hoe komt het dat de reclassering hier geen rol speelt? 

Vraag 2c: Zoniet, wanneer zij “dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 

vallen”, waaruit bestaat de nazorg voor deze jongeren en welke partijen 

(instellingen) zijn daarbij betrokken? 

 

Vraag 3: Ongeacht of nazorg wordt uitgevoerd door de reclassering of door derden, 

kunt u aangeven in hoeverre ook uitdrukkelijk oog is voor en begeleiding bij de 

preventie van het ‘terugvallen’ in de subcultuur of de invloedssfeer van 

extreemrechtse jongeren, door hen daadwerkelijk en intensief te begeleiden en op 

weg te helpen naar een zinvolle en bevredigende levensinvulling (werk, studie, 

vrijetijdsbesteding in een andere omgeving dan die waarin zij anders wellicht 

zouden kunnen terugvallen)? 

 

Vraag 4: Voorgaande vragen zijn specifiek gericht op de situatie van de jongeren 

die hun straf hebben uitgezeten voor genoemde delicten. In breder perspectief 

zouden wij graag vernemen in hoeverre bij de (na-)zorg voor ex-gedetineerden 

waarbij extreemrechtse motieven of ‘meeloperij’ een rol speelden, hiervoor 

aandacht is, om te voorkomen dat men terugvalt in de oude patronen en groepen, bij 

gebrek aan alternatieven. Zoals uiteraard preventie van recidive bij m.n. jongeren in 

z’n algemeenheid uitgangspunt zal (moeten) zijn. 

Onze fractie neemt aan dat deze jongeren uiteraard via Jeugdzorg e.a. worden 

begeleid in huisvesting, inkomen / schulden, etc., maar is, kortom, bij deze 

specifieke groep, ook voldoende oog voor deze sociaal-maatschappelijke aspecten 

(opbouw nieuw sociaal netwerk waar bij uitblijven daarvan de ‘noodzaak’ terug te 

vallen op de oude ‘vriendenkring’ immers een reëel risico vormt)? 

 

Vraag 5: In de nota Stedelijk Kompas lezen wij tevens het volgende: 

 

De dienst justitiële inrichtingen informeert in het kader van het project nazorg ex-

gedetineerden de ontvangende gemeenten over de uitstroom van gedetineerden. 

De gemeentelijk toezichthouders, alsmede gebiedsagenten beschikken over veel 

parate kennis van de doelgroep. Met name de overlastgevende en zwervende 

doelgroep is goed bekend bij deze functionarissen. 

 

Met het oog op het voorgaande, mogen wij ervan uit gaan dat onder genoemde 

parate kennis van de doelgroep ook afdoende kennis is van evt. radicaliserende 

cliënten uit deze doelgroep. Wordt hieraan in de praktijk extra aandacht geschonken 

en wordt deze kennis ook meegenomen in genoemde informatievoorziening aan de 

‘ontvangende gemeente’ en de instellingen? Vindt daarbij ook, opnieuw met het 

oog op preventie van ‘terugval’, zoals naar ons idee zeer gewenst, voldoende 

afstemming plaats tussen de diverse instellingen en betrokkenen onderling? 
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Vraag 6: In de nota Stedelijk Kompas komt al met al de zorg voor ex-

gedetineerden diverse keren terug. Toch lijken vele projecten nog niet operationeel, 

maar in de voorbereidingsfase. 

Zo zien wij over deze coördinatie / het afstemmen van hulpverlening, het volgende 

vermeld onder doelnota 4: 

 

Doel Stroomlijnen van de randvoorwaarden voor uitvoering 

No  Activiteiten                                                         Start 

4.1  Regievoering (programmamanagement)          Januari 2009 

4.2  Ontwikkelen monitoring en klantmanagement  Januari 2009 

 

Ook in het eerste citaat (zie vraag 2a) wordt gesproken over een ‘voornemen’. 

Vanzelfsprekend hebben wij er begrip voor dat opzet van één en ander tijd kost. 

Kunt u echter verzekeren dat ook vóór deze toekomstige data de noodzakelijke zorg 

aan ex-gedetineerden en de recidivepreventie t.a.v. met name jongeren op peil is en 

voldoende aandacht krijgt? Is hiertoe voldoende capaciteit voor wat betreft aantal 

medewerkers en kennis / deskundigheid, bij betrokken instanties? Of is er sprake 

van achterstand, bij reclassering, jeugdzorg, e.d.? Zo ja, hoe ernstig is deze en op 

welk vlak bevinden zich in dat geval evt. knelpunten of tekorten? 

 

Vraag 7: Is er iets te zeggen over de tevredenheid onder de doelgroep, m.n. de 

jongeren, zelf, over ondersteuning en begeleiding en / of volgt er nog een 

tevredenheidsonderzoek? Zo ja, wanneer? 

 

Vraag 8: Kan de doelgroep überhaupt ergens terecht met evt. klachten over de 

begeleiding en ondersteuning en zo ja waar? 

 

Wij wachten uw beantwoording met interesse af en spreken onze hoop uit dat 

begeleiding en ondersteuning van m.n. de genoemde jongeren succesvol is en 

zodoende terugval en recidive wordt voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjaak Vrugt (raadslid), Remko Trompetter (schaduwraadslid), 

 

Axielijst. 
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Aan de heer J. Vrugt 

lid van de gemeenteraad 

Kerkhofstraat 31 zw 

2011 BK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 16 april 2008 

 

 

Geachte heer Vrugt, 

 

In uw brief van 15 maart 2008 aan het college van burgemeester en wethouders van 

Haarlem stelt u een aantal vragen betreffende ex art. 38 RvO inzake nazorg ex-

gedetineerde jongeren en preventie radicalisering en recidive. Hieronder treft u de 

antwoorden puntsgewijs aan. Uw vragen zijn verkort weergegeven; voor de 

volledige formulering van uw vragen verwijzen wij naar uw brief van 15 maart 

2008. 

 

1  a.  Is het in de beantwoording van onze vragen uit november 2007 genoemde 

plan van aanpak reeds aan de raad voorgelegd of vormt dit een nog nader uit 

te werken onderdeel binnen de nota over het Stedelijk Kompas? 

 

Antwoord 

De aanpak nazorg ex-gedetineerden is opgenomen als integraal onderdeel van het 

Stedelijk Kompas. 

 

1.b  Zo ja, hoe komt het dat dit nog niet gereed is? 

 

Antwoord 

In het kompas staat beschreven hoe de nazorg organisatorisch vorm gaat krijgen in 

2008. 

 

2  a.  Kunt u aangeven of de jongeren wél onder toezicht en begeleiding van de 

reclassering staan? 

2  b.  Zoniet, hoe komt het dat de reclassering hier geen rol speelt? 

2  c.  Zoniet, waaruit bestaat de nazorg voor deze jongeren en welke partijen zijn     

daarbij betrokken? 

 

Antwoord 

De jongeren, die straf hebben uitgezeten voor de bekladding en brandstichting bij 

de moskeeën, krijgen (indien zij jonger zijn dan 18 jaar) na hun detentie begeleiding 

van de Raad van de Kinderbescherming of de Reclassering indien dat deel uitmaakt 

van het justitiële kader van deze strafzaken. Wij hebben echter geen informatie over 

de kaders van specifieke delinquenten: strafzaken vallen immers niet onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Indien er geen justitieel kader meer aanwezig is voor een jongere ex-delinquent, is 

er op dit moment geen specifieke nazorg voor jongere ex-delinquenten. Jongeren 

onder de 18 jaar vallen namelijk onder een apart reclasserings-regime en daar zijn 
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nog geen afspraken over gemaakt. De aanpak in het Stedelijk Kompas betreft alleen 

volwassen ex-delinquenten. In april 2008 heeft een landelijke werkgroep van 

Justitie vastgesteld dat er ook zo’n traject voor jongere ex-delinquenten moet 

komen. Daar wordt nu aan gewerkt. Door het Arrondissement Haarlem is onlangs 

een lokale werkgroep opgericht die afspraken gaat maken de nazorg voor ex-

delinquenten tot 23 jaar en deze gaat organiseren. De gemeente neemt deel aan deze 

werkgroep. Bij deze nazorg zullen naar verwachting zowel de gemeente als de 

Reclassering,  Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg betrokken 

zijn. 

 

3.  Kunt u aangeven in hoeverre ook oof is voor en begeleiding bij de preventie van 

terugvallen door hen daadwerkelijk en intensief te begeleiden naar een zinvolle 

en bevredigende levensinvulling? 

4. In hoeverre is bij nazorg  voor ex-gedetineerden, waarbij extreemrechtse 

motieven of meeloperij een rol speelden, hiervoor aandacht, om te voorkomen 

dat men terugvalt? 

 

Antwoord 

De specifieke begeleiding die u voorstelt, vormt de kern van nazorg voor 

delinquenten en zal zeker deel uitmaken van de aanpak die voor jongeren 

ontwikkeld wordt. Er zal geen specifieke algemene aanpak ontwikkeld worden voor 

ex-delinquenten waarbij extreem rechtse motieven een rol speelden of voor de 

meelopers van deze delicten. Wel wordt in de begeleiding altijd gekeken welke 

individuele problematiek er speelt en uit welke componenten de begeleiding 

dientengevolge zal moeten bestaan. Daarin zal zeker ook meegenomen worden wat 

motieven van het delict waren en of de delinquent hoofd-dader of meeloper was. 

 

5.  Wordt in de praktijk extra aandacht geschonken aan parate kennis van 

radicaliserende cliënten en wordt deze kennis meegenomen in de 

informatievoorziening aan de ontvangende gemeente en instellingen? En vindt 

daarbij voldoende afstemming plaats tussen instellingen en betrokkenen? 

 

Antwoord 

Deze informatie betreft volwassen veelplegers. Voor jongeren worden dus 

binnenkort afspraken gemaakt over de aanpak. Zoals gezegd maken de door u 

genoemde onderdelen (kennis van de problematiek en afstemming tussen betrokken 

instellingen) de kern van de nazorg voor ex-delinquenten en zullen deze zeker 

meegenomen worden in de specifieke aanpak voor jongere ex-delinquenten. 

 

6.  Kunt u verzekeren dat ook voor deze toekomstige data de noodzakelijke zorg aan 

ex-gedetineerden en recidievepreventie t.a.v. met name jongeren op peil is en 

voldoende aandacht krijgt? Is hiervoor voldoende capaciteit bij betrokken 

instanties? Of is er sprake van achterstand en zo ja, hoe ernstig is deze, op welk 

vlak bevinden zich evt. knelpunten of tekorten? 

 

Antwoord 

Het traject nazorg voor jongeren is in ontwikkeling. Het is derhalve onmogelijk om 

te “verzekeren dat de noodzakelijk zorg en recidievepreventie t.a.v. met name 

jongeren ook vóór de geplande data op peil is”, zoals u vraagt. In het 
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ontwikkelingstraject zal dit zeker voldoende aandacht krijgen en zullen zowel 

capaciteit als deskundigheid bij de betrokken instanties onderzocht worden. 

Knelpunten en tekorten zijn op dit moment nog niet in beeld.  Vanuit het rijk 

worden in ieder geval voorstellen ontwikkeld voor de bekostiging van de regie op 

de nazorg ex-gedetineerden. Daarmee kunnen eventuele knelpunten aangepakt 

worden. 

 

7.  Is er iets te zeggen over de tevredenheid van jongeren over ondersteuning en 

begeleiding en/of volgt er een tevredenheidsonderzoek? En zo ja wanneer? 

 

Antwoord 

Daarvoor is het nog te vroeg gezien het feit dat het traject nazorg nog in 

ontwikkeling is. 

 

8.  Kan de doelgroep überhaubt ergens terecht met evt. klachten over de 

begeleiding en ondersteuning en zo ja waar? 

 

Antwoord 

Aangezien de huidige nazorg wordt verzorgd door de Reclassering en Raad voor de 

Kinderbescherming, hebben wij op dit moment geen informatie over de 

klachtenprocedures. Dat maakt deel uit van het beleid van deze instellingen. In het 

toekomstige traject zullen gemeente en deze instellingen nauwer gaan samenwerken 

en zal er ook afstemming komen in de klachtenprocedures. Op dit moment kunnen 

wij uw vraag daarom niet beantwoorden.  

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


