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Jaarverslag 2008 CTAZ
De CTAZ heeft ook in 2008 vanuit haar toezichthoudende taak meerdere inspecties
bij de arrestantenzorg (AZ) van Politie Hollands Midden uitgevoerd. De bevindingen
zijn neergelegd in het jaarverslag dat u hierbij ter kennisneming wordt aangeboden.
Conclusies en aanbevelingen
De CTAZ constateert dat Politie Hollands Midden constructiever en voortvarender is
geworden in het opvolgen van adviezen ter verbetering van de arrestantenzorg.
Er zijn de nodige inspanningen verricht voor de vergroting van de kwaliteit van de
voorzieningen voor de arrestantenzorg. Het betreft dan o.a.:
• de ontwikkelingen op het gebied van ontruimingsplannen en –oefeningen en de
toenemende bekendheid met het suïcideprotocol
• verbeteringen in de schoonmaak van arrestantenverblijven in diverse bureaus
• de integrale vernieuwing van de inrichting van de cellencomplexen en de
kwaliteit van de arrestantenzorg die heeft geleid tot innovatie
• de professionaliteit en toewijding van het personeel van de afdeling
De CTAZ benoemt tevens een aantal aandachts– en zorgpunten, m.n.:
1. personele sterkte cellencomplexen: dit geldt met name voor de nachtelijke
uren wanneer één arrestantenverzorger aanwezig is
2. beschikbaarheid, diversiteit en het niet voldoen van alle ophoudkamers aan
geldende wet- en regelgeving
3. kennis en bekendheid ontruimingsplannen en suïcideprotocol
Reactie Politie Hollands Midden
De bevindingen en aanbevelingen van de CTAZ, worden – tezamen met het
jaarverslag van de klachtencommissie – op 11 november 2009
besproken in het jaarlijkse overleg tussen de korpsbeheerder, korpschef en de
plaatsvervangend voorzitter van de CTAZ. Daarnaast wordt tussen de CTAZ en de
afdelings- en divisieleiding van het korps gedurende het jaar frequent informatie
uitgewisseld over o.a. de uitkomsten van tussentijdse inspectierapportages en
verbetermogelijkheden.
Politie Hollands Midden wil de bevindingen van de CTAZ zoveel mogelijk benutten
om de kwaliteit van de arrestantenzorg verder te verbeteren. Daarbij wordt
aansluiting gezocht met een regionale visie op de herinrichting van de Divisie
Operationele Ondersteuning die momenteel onder regie van een stuurgroep
uitwerking krijgt. Op het gebied van de arrestantenzorg is een opdracht geformuleerd
met betrekking tot de benodigde cellen, het arrestantenvervoer, de organisatie en de
identiteitsvaststelling. De personeelsbezetting van de arrestantcomplexen maakt
daar onderdeel van uit.
Aanbeveling 1: personele bezetting
De commissie is van mening dat te allen tijde sprake moet zijn van een dubbele
bezetting van cellencomplexen in de avond- en nachturen. Op dit moment wordt
voorzien in een back-up vanuit de basispolitiezorg die in alle gevallen heel dichtbij
aanwezig is en, indien nodig, onmiddellijk oproepbaar en beschikbaar is. In Leiden
wordt tijdens de drukke weekendnachten wel voorzien in een dubbele bezetting.
Tot op heden wordt vastgehouden aan het standpunt dat een back-upvoorziening
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vanuit de basispolitiezorg voldoende is, zeker als de werkdruk tijdens de nachtelijke
uren beperkt is. In het kader van het te ontwikkelen beleid voor een optimaler
gebruik van de cellencomplexen zal worden bezien of het grotere werkaanbod kan
leiden tot een standaard verdubbeling van de nachtelijke bezetting.
Aanbeveling 2: ophoudkamers
Onderschreven wordt dat de ophoudkamers aan alle daaraan gestelde eisen dienen
te voldoen. De uitkomsten van de CTAZ zullen opnieuw bestudeerd en beoordeeld
worden op verbetermogelijkheden. Hiertoe wordt overleg tussen betrokken
functionarissen van het korps geïnitieerd.
Aanbeveling 3: ontruimingsplannen en suïcideprotocol
De politie deelt de mening van de CTAZ dat parate kennis van ontruimingsplannen
en suïcideproblematiek van groot belang is.
In de drie arrestantencomplexen van Hollands Midden zijn ontruimingsplannen
aanwezig. Gebleken is dat dit bij enkele ophoudkamers niet altijd het geval is. Dit
verbeterpunt wordt bij de betreffende teamleidingen onder de aandacht gebracht en
gemonitord. Daarnaast wordt de kennis van medewerkers arrestantenzorg vier maal
per jaar getoetst in de opleidingen waarin altijd een ontruimingsoefening wordt
gehouden. Ontruiming is tevens onderdeel van de EHBO opleiding waarvoor iedere
medewerker wordt ingeroosterd. Verder is de teamleiding momenteel in gesprek met
de brandweer om een gezamenlijke oefening te organiseren teneinde zoveel
mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.
De suïcideproblematiek is onderdeel van de algemene opleiding voor
arrestantenzorg. Daarnaast worden medewerkers middels een op maat gemaakte
training onderwezen in de handelingswijze bij een poging zelfdoding. Daarbij is
tevens een arts aanwezig om de medische aspecten van een poging zelfdoding toe
te lichten.
Ook tijdens het werkoverleg en andere instructiegelegenheden wordt het onderwerp
binnen de divisie en afdeling aan de orde gesteld. Gelet op het belang en
afbreukrisico zal het onderwerp onder de aandacht blijven van leidinggevenden van
de afdeling arrestantenzorg met het oog op verhoging van de parate kennis van de
instructie c.q. het protocol.
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