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Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 oktober werd door raadslid mevrouw P. Criens de 
volgende vraag gesteld: 

Klopt het dat er in 2017 in de gemeente Goirle per 10.000 inwoners 300 doorverwijzingen naar 
bureau halt hebben plaatsgevonden, terwijl in andere gemeentes van onder de 25.000 inwoners dit 
aantal op 113 doorverwijzingen ligt? 

Het antwoord op deze vraag is dat dit aantal klopt. Aanvullend hierop is dat het aantal 
doorverwijzingen in de gemeente Goirle de afgelopen jaren sterk is gestegen. 144 in 2015,  163 in 
2016 naar 300 in 2017. Dit beeld is hetzelfde in de dorpen rond Goirle: Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk hebben in 2017 allen een aantal dat ook rond de 300 ligt.  

Verklaring 
De verklaring voor het relatief hoge aantal doorverwijzingen is dat de politie in onze regio, meer als 
in andere regio’s, sterk heeft ingezet op de kerntaken van de nationale politiële jeugdtaak. Deze 
kerntaken zijn: signaleren, doorverwijzen en repressie. Bovendien is ten alle tijde het uitgangspunt 
dat als jongeren gestraft worden bij overtredingen en/of misdrijven het jeugdstrafrecht dient als het 
laatste redmiddel.  Vanaf 2015 t/m 2017 waren er in Goirle meer strafrechtelijke onderzoeken waar 
jongeren bij betrokken waren dan in 2017 en 2018. De werkwijze waarop dit tot stand is gekomen 
kwam niet overeen met de richtlijn van de nationale politie. De uitvoering van deze richtlijn ligt sinds 
maart 2017 in de gemeente Goirle bij de daartoe aangewezen wijkagent jeugd. Met een betere 
sturing en een snellere opvolging van aangiftes of meldingen van overtredingen zorgen wijkagenten 
jeugd dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van HALT. Het opvoedkundige karakter van deze 
wijze van straffen prevaleert ten alle tijde boven het strafrecht.  

Intensiever contact met scholen 
Ook heeft de wijkagent jeugd meer contact met de middelbare scholen. In Goirle zijn dit het Mill Hill 
college en scholengemeenschap de Keyzer. Door dit intensievere contact zijn teamleiders en 
directeuren zich meer bewust van de mogelijkheden van straffen via HALT. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn: afsteken vuurwerk, opstootjes, vechtpartijen, baldadigheden en sexting.  

Bekendheid jeugd 
Doordat de wijkagent jeugd samen met de jeugdagenten vaak tijd doorbrengt op straat en op de 
scholen zijn veel jongeren bij hen bekend. Op camerabeelden worden jongeren daardoor vaak 
herkend. Nadat de politie onderzoek heeft gedaan, heeft het OM de leiding over het onderzoek en 
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beslissen zij wat de afdoening gaat zijn. Als er sprake is van overtredingen dan worden jongeren zo 
veel mogelijk doorgestuurd naar HALT. 

Politie niet de enige partner 
Naast de politie sturen de BOA’s en de leerplichtambtenaar ook jongeren door naar HALT. 
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