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Evaluatie Huisverbod met Ketenpartners
Zorgpartners die in het Interventieteam zitting hebben evalueerden voor de tweede
maal het verloop van de uitvoering Wet tijdelijk huisverbod op 15 juni jongstleden.
Opnieuw werd geconstateerd dat de inzet enorm is van de interventieteams. De
samenwerking verloopt goed in het algemeen, opmerkingen naar aanleiding van de
samenwerking werden positief door betreffende partijen opgepakt.
Knelpunt blijft dat geïndiceerde Jeugdzorg na de 10 dagen in een gebruikelijk
tijdspad start, waardoor met name er een gat ontstaat tussen de gestarte hulp
(binnen de 10 dagen) en vervolg in het geïndiceerde traject.
Er is afgesproken te onderzoeken of effectiviteit van het middel gemeten kan worden
(ingrediënten: acceptatie van hulp, recidive, monitoring)
Evaluatie gemeenten en politie najaar 2009
Het systeem huisverbod online lijkt goed te werken. Aandachtspunt is dat het besluit
van de burgemeester om al dan niet een huisverbod op te leggen goed gemotiveerd
moet zijn. Bij rechtszaken weegt vooral argumentatie zwaar. Er zullen suggesties
geleverd worden om in huisverbod online de argumentatie te kunnen aanscherpen.
Er is een vragenlijst in ontwikkeling waarin burgemeesters, ambtenaren en
Hulpofficieren van Justitie dit najaar worden gevraagd naar
- hun tevredenheid naar de werking van het uitgezette procedure (HV-online,
werking Risicotaxatie-instrument etc.)
- of het huisverbod als middel naar hun mening een toegevoegde waarde
heeft
- of het middel goed wordt ingezet
- hoe het contact met de zorg verloopt
Deze vragenlijst wordt per email verspreid. Resultaten komen terug in het Bestuurlijk
Overleg Huiselijk Geweld Hollands Midden.
Data Hollands Midden
Op 20 augustus 2009 leverde de subregio Zuid-Holland Noord het volgende beeld:
20x huisverbod, waarvan
11x alcohol en 3x ander middelengebruik
29 minderjarige kinderen
4x allochtone afkomst (niet westers),
2x voormalig Oostblok
Betrokken gemeente:
6x Leiden
4x Alphen aan den Rijn
2x Hillegom
2x Oegstgeest
1x Voorhout (gem. Teylingen)
1x H'woude-Rijndijk (gem. Rijnwoude)
1x Rijpwetering (gem. Kaag en Braassem)
1x Noordwijk
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1x Leiderdorp
1x Katwijk
Midden-Holland geeft op 20 augustus bij 10 huisverboden het volgende beeld
7 van de 10 in Gouda
7x kinderen betrokken
5x allochtone afkomst
In de meerderheid van de huisverboden speelt middelengebruik een rol.
De Politie Hollands Midden vermeldt op 31 augustus, dat er 37x een Risicotaxatieinstrument is afgenomen door Hulpofficieren van Justitie, met 4x een negatief
resultaat, waardoor er geen vervolgactie is ondernomen. Door de betrokkenen werd
toch het invullen van het risicotaxatie-instrument zinvol geacht en leek dit ook een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie.
In bijna alle huisverbodzaken liep parallel ook een strafzaak tegen de
uithuisgeplaatste.
Er is geen enkele keer bezwaar aangetekend.
Er zijn in onze regio geen overtredingen van het huisverbod geconstateerd.
Er is in totaal 2x een verlenging van het huisverbod opgelegd.
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