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Bijlage: overzicht cellen/ophoudkamers Politie
Hollands Midden

Jaarverslag 2008

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg van de
politieregio Hollands Midden (hierna: de CTAZ).
De CTAZ heeft ingevolge de Regeling Commissie van toezicht op de arrestantenzorg Politie
Hollands Midden tot taak:
1. Het houden van toezicht op huisvesting, veiligheid, verzorging, bejegening en vervoer van
arrestanten.
2. Het verrichten van een periodieke controle op de technische inrichtingseisen van alle
voorzieningen ten behoeve van de arrestantenzorg voor zover opgenomen in de Regeling
Politiecellencomplex en buiten de politiecellencomplexen naar de geest van die regeling.
3. Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en informatie aan de korpsbeheerder omtrent
aangelegenheden van de arrestantenzorg.
4. De CTAZ verstrekt jaarlijks een overzicht van de door haar krachtens deze regeling
uitgebrachte adviezen.
De CTAZ is in 2004 daadwerkelijk van start gegaan met de uitoefening van het toezicht op de
voorzieningen ten aanzien van de huisvesting, de veiligheid, de verzorging en de bejegening.
De CTAZ bedankt alle personeelsleden van de politieregio Hollands Midden die de CTAZ bij de
uitvoering van de toezichtstaak hebben ondersteund, in het bijzonder het personeel van de
Afdeling Arrestantenzorg.
2. Inleiding
Ingevolge artikel 16a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen heeft de korpsbeheerder
van de politieregio Hollands Midden op 1 juli 2003 de Commissie van Toezicht op de
Arrestantenzorg ingesteld. Tot die tijd werd deze toezichtstaak alleen genoemd als neventaak
van de Commissie voor de Politieklachten van de politieregio Hollands Midden.
De werkwijze van CTAZ is als volgt. De leden van de CTAZ brengen met enige regelmaat een
bezoek aan de cellencomplexen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda én aan de
politiebureaus waar één of meer ophoudkamers aanwezig zijn. Aan de hand van een checklist
worden de huisvesting, de veiligheid, de hygiëne en de behandeling en verzorging van de
arrestanten gecontroleerd. De inspectiebezoeken worden niet vooraf aangekondigd en vinden
op wisselende dagen en tijdstippen plaats.
De CTAZ bestaat uit 8 onafhankelijke leden. Deze personen zijn niet bij de politieregio Hollands
Midden in dienst. De samenstelling van de CTAZ is dezelfde als die van de Klachtencommissie
Politieregio Hollands Midden. De CTAZ wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze
functionaris is in dienst van de politieregio Hollands Midden en specifiek aangewezen voor deze
taak.
In de politieregio Hollands Midden is sprake geweest van verschillende nieuwbouwprojecten. Zo
is in 2005 in Gouda een nieuw districtsbureau in gebruik genomen, waarbij een geheel nieuw
cellencomplex is gebouwd. Met ingang van januari 2007 is in Alphen aan den Rijn eveneens
een nieuw districtsbureau in gebruik genomen. Bij dit districtsbureau is eveneens sprake van
een nieuw cellencomplex. Met deze nieuwbouw werd tevens een uitbreiding van het aantal
cellen gerealiseerd. Het cellencomplex in Leiden is in 2007 afgebroken, waarna in mei 2008 het
nieuwe cellencomplex op deze locatie in gebruik is genomen.

3. Samenstelling CTAZ
De CTAZ bestond in 2008 uit de personen:
- mr. T.H. Disselkoen- Van Raalte, voorzitter
Voorzitter van Rijks en Gemeentelijke bezwaarschriftcommissies en geregistreerd N.M.I.
mediator.
- J.H. la Rivière, vice-voorzitter
Oud-politiecommissaris politieregio Hollands Midden
- Drs. J.H. Boone
Oud-burgemeester gemeente Gouda
- Drs. M. Paats
Oud-burgemeester gemeente Alphen a/d Rijn
- mr. R.A. van Deele
Jurist bij het Ministerie van Defensie.
De heer Van Deele heeft in 2008 afscheid genomen van de commissie.
- Drs. J.W.A.M van der Sluis
Coördinator innovatie bij Stimulansz
- Mevr. C.C.W. Moolenburgh – Pieper
Huisarts te Katwijk
- Drs. A.C.J. Schrama
Zelfstandig gevestigd orthopedagoog
Ambtelijk secretaris:
- mr. R. Groen

4. Inspecties
De politieregio Hollands Midden telt drie politiecellencomplexen. Deze zijn gevestigd in Gouda,
Leiden en Alphen aan den Rijn. Daarnaast heeft een aantal politiebureaus ophoudkamers. Deze
vallen eveneens onder de inspectiebevoegdheid van de CTAZ. Leden van de CTAZ hebben op
uiteenlopende dagen en tijdstippen onaangekondigde inspecties uitgevoerd. De CTAZ trad
daarbij steeds in koppels of trio’s op. De leden zijn in het bezit van een identiteitsbewijs,
verstrekt door het korps, waarmee zij toegang hebben tot alle plaatsen van het korps waar
arrestanten zijn ondergebracht.
De verslagen van deze inspecties zijn beschikbaar bij de secretaris. Bij een inspectie gebruikt
de CTAZ een inspectiechecklist die de CTAZ heeft ontwikkeld op basis van de relevante
regelgeving. Na de uitgevoerde inspecties schrijven de CTAZ-leden een verslag van
bevindingen. De ambtelijk secretaris verwerkt de bevindingen in het jaarverslag. Indien zich
situaties voordien die naar het oordeel van de CTAZ vereisen dat onmiddellijk maatregelen
worden getroffen, wordt dit afzonderlijk en direct aan de korpsbeheerder gerapporteerd. Verder
is het hoofd Dienst Operationele Ondersteuning (DOO) aanspreekbaar voor de bouwtechnische
situatie van de cellencomplexen en van de ophoudkamers.
Op grond van de inspecties heeft de CTAZ vastgesteld dat voor de vergroting van de kwaliteit
van de voorzieningen voor de arrestantenzorg de nodige inspanningen zijn verricht. Op
verscheidene fronten is echter nog het nodige te verbeteren. De CTAZ heeft gedurende haar
inspectierondes langs de diverse insluitmogelijkheden enige knelpunten aangetroffen en deze
vervolgens gerapporteerd.

5. Bevindingen
5.1 Personele bezettingsproblematiek
Een aanhoudend onderwerp van zorg van de CTAZ betreft de personele bezetting van de
cellencomplexen. Grootste punt van zorg is het feit dat de nachtelijke bezetting in de
cellencomplexen uit één arrestantenverzorger bestaat. Aanvullend probleem is de forse
onderbezetting in de basispolitiezorg. De ingeslotenen in de ophoudkamers worden door deze
medewerkers ter plaatse verzorgd.
Het feit dat de nachtelijke bezetting uit slechts één arrestantenverzorger bestaat, baart de CTAZ
ernstige zorgen. Zowel in Gouda, Alphen aan den Rijn als in Leiden is het aantal cellen, de
omvang van het complex en de inrichting van de technische installaties zodanig dat het naar het
oordeel van de CTAZ onverantwoord is één persoon gedurende de nachtelijke uren in dit
complex met de verzorging van arrestanten te belasten. Vooral, maar niet alleen, is dit in
noodsituaties onveilig en ongewenst vanuit het oogpunt van de ingeslotenen alsmede het
personeel. In geval bijvoorbeeld de dienstdoende arrestantenverzorger in de nachtelijke uren
onwel wordt, is het leed en de schade niet te overzien.
Bij brief d.d. 20 juni 2008 heeft de commissie het noodzakelijk geacht haar grote zorgen omtrent
deze problematiek nogmaals expliciet aan de korpsbeheerder kenbaar te maken, waarbij zij
heeft aangegeven dat er tot op heden nog geen enkele verandering in deze situatie gebracht.
Tijdens het jaargesprek met de korpsbeheerder en de korpschef is over de problematiek
uitgebreid gesproken. Aangegeven werd dat op korte termijn een onderzoek wordt ingesteld
naar de benodigde aantal cellen en de daaraan te koppelen personele bezetting. De CTAZ zal
op de hoogte gehouden worden van het resultaat van dit onderzoek. Intussen is besloten in de
nachtelijke weekenduren in het cellencomplex te Leiden tot een dubbele bezetting.
Met succes is gewerkt aan het gebruik van mobiele alarmeringsapparatuur, waarmee in
noodgevallen alarm kan worden geslagen.
5.2 Ontruimingsplannen en -oefeningen
Het houden van ontruimingsoefeningen heeft in het verslagjaar de nodige aandacht gehad.
Verbetering is geconstateerd.in het beschikbaar zijn van ontruimingsplannen van alle
gebouwen.
Tijdens de inspecties is gebleken dat er voor meerdere ophoudkamers in diverse politiebureaus
toch geen ontruimingsplannen beschikbaar bleken te zijn. Het ontruimingsplan is voorts – zo al
aanwezig – bij het personeel onvoldoende bekend en was bijvoorbeeld in het nieuwe
cellencomplex in Leiden even niet voorhanden. Daarbij werd echter wel aangegeven dat in dit
cellencomplex vier maal per jaar een ontruimingsoefening werd gehouden, ook in verband met
de eigen veiligheid van de medewerkers. Deze ontwikkeling doet de commissie deugd,
5.3 Suïcideproblematiek
In 2007 is, nadat het ontbreken van een regionaal bekendgemaakt suïcideprotocol herhaalde
malen is aangekaart, het “protocol overlijdensgevallen en poging tot zelfdoding in een politiecel
of ophoudkamer” vastgesteld.

In dit kader blijft de commissie aandacht vragen voor de parate kennis met betrekking tot
ontruimingsplan en suïcideprotocol.. Sprekend voorbeeld in dit kader is het cellencomplex in
Leiden. Het suïcideprotocol was daar “even niet voorhanden”, maar was aldus de bevraagde
wel 'ergens op het intranet te vinden'.
5.4 Beschikbaarheid ophoudkamers
De CTAZ blijft zich zorgen maken over het aantal beschikbare ophoudkamers in de diverse
politiebureaus. Het aantal beschikbare ophoudkamers in de diverse bureaus is dusdanig beperkt
dat men regelmatig moet uitwijken naar bureaus met (buiten gebruik gestelde) oude politiecellen
indien een verdachte moet worden ingesloten.
De beperkte beschikbaarheid van ophoudkamers heeft diverse negatieve gevolgen.
Ten eerste nodigt de feitelijke aanwezigheid van “oude” cellen in voorkomende gevallen uit tot
het (tijdelijk) gebruik hiervan, daarmee de betreffende politieambtenaren in een zeer lastig
parket brengend.. Los gezien van het feit dat deze oude cellen niet meer voldoen aan de eisen
die tegenwoordig aan een cel worden gesteld is het meest essentiële verschil gelegen in het feit
dat de deur van een ophoudkamer een opening, voorzien van slagvast glas moet hebben. De
commissie acht een dergelijke situatie, ook vanuit het oogpunt van personeelsbeleid, uitermate
ongewenst.
Ten tweede is vastgesteld dat de meeste bureaus veel tijd kwijt zijn aan transport naar
cellencomplexen en ophoudkamers elders. Een groot aantal bureaus beschikt momenteel over
geen enkele (deugdelijke) ophoudkamer. Het in voldoende mate beschikbaar hebben van
ophoudkamers beperkt de noodzaak ingeslotenen te verplaatsen van de plaats van aanhouding
naar een bureau met beschikbare ophoudkamers c.q. naar een politiecellencomplex.
Verplaatsing van arrestanten kost personele capaciteit en tijd en brengt verzet- en
ontsnappingsrisico’s met zich mee.
5.5 Niet (volledig) voldoen aan veiligheidsaspecten
Mede in het verlengde van bovenstaande constateert de CTAZ dat een aantal ophoudkamers
niet (volledig) voldoet aan alle veiligheidsaspecten. Ophoudkamers die niet direct in het zicht
liggen van een permanent bezette positie en niet voorzien zijn van doorzichtig slagvast glas,
vereisen in elk geval frequente controle door politieambtenaren.
Deze problematiek speelt niet slechts bij de reeds langer in gebruik zijnde ophoudkamers.
De commissie heeft geconstateerd dat de ramen in de deuren van sommige ophoudkamers in
het nieuwe cellencomplex in Leiden ofwel minder doorzichtig zijn gemaakt met plasticfolie ofwel
kunnen worden afgedekt met een houten voorzetraampje. Deze situatie is op grond van de
regelgeving niet toegestaan. Begrip hebbend voor de argumentatie dat het soms nodig is, ofwel
voor ingeslotene ofwel eigen personeel, om even meer scheiding te hebben, beveelt de
commissie zeer terughoudend gebruik ervan aan omdat dit de controle op het gebeuren in de
ophoudkamer sterk vermindert.
De CTAZ is van oordeel dat, in het bijzonder in die gevallen waarin de ophoudkamers vrij ver
van de receptie of wachtruimte afliggen, expliciet aandacht moet worden besteed aan de visuele
controle door en de communicatielijnen naar het aanwezige personeel.

5.6 Schoonmaak
De CTAZ heeft geconstateerd dat de schoonmaak van de arrestantenverblijven van diverse
gebouwen is verbeterd.
De CTAZ is van mening dat ook dit onderwerp constante, dus ook structurele aandacht
verdient. Graffiti, leuzen, vuil en sporen van vandalisme behoren zo spoedig mogelijk te worden
verwijderd, in ieder geval vóórdat de arrestantenvoorziening voor een volgende arrestant wordt
gebruikt.
5.7. Nieuwbouw cellencomplexen
Met de opening van het cellencomplex in Leiden is de totale capaciteit aan cellen weer
beschikbaar. De commissie is bijzonder verheugd over de integrale vernieuwing van alle
cellencomplexen in de regio
Een punt van aandacht is de verwarming die ten tijde van de inspectie in het nieuwe
cellencomplex Leiden (nog niet) goed was ingeregeld waardoor de werkruimte van de
arrestantenverzorgers te warm was en de cellen te koud waren. Omdat sprake is van
nieuwbouw gaat de commissie er vooralsnog van uit dat dit hoort in de categorie 'kinderziektes
na oplevering'.
Daarnaast is in dit complex een punt van zorg dat vanuit één van de twee “luchtplaatsen”
contact mogelijk is met de daar direct naast gelegen parkeergarage via het dakrooster. Vanuit
het bureau is al verzocht om dit rooster deels af te dekken met een plaat, maar tot de dag van
de controle stuitte dit op procedurele bezwaren.
De commissie spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van de arrestantenverzorging die
heeft geleid tot innovatie in en aan de cellen. Goede voorbeelden daarvan zijn de gedraaide
toiletpotten en de watergoot per cel.

5.8 Overige opmerkingen
De inspectie leidt tot een enkel punt van detailkritiek. Zo bleek tijdens het gesprek met een
ingeslotene dat het huisreglement en andere informatie niet waren verstrekt. De commissie
heeft niet nader vastgesteld in hoeverre die informatie in de emotie van de vastzetting, niet is
doorgedrongen of niet is verstrekt. Wel stelt de commissie vast dat het uiteindelijk gevolg is dat
de ingeslotene zijn of haar situatie, rechten en plichten niet goed kan bepalen. Een eenvoudig
verzoek – in dit geval om extra brood – is geen enkel probleem om in te willigen, maar het moet
dan wel bekend zijn dat daarom kan worden gevraagd.

6. Gesprek met de divisieleiding van de Dienst Operationele Ondersteuning (DOO)
Tijdens de plenaire bijeenkomst van de CTAZ in december 2008 heeft een afvaardiging van de
dienstleiding van de Dienst Operationele Ondersteuning, de dienst waar de arrestantenzorg is
ondergebracht, een uiteenzetting gegeven over hun visie op de arrestantenzorg.
Thans wordt er bij de DOO gewerkt aan een doorontwikkeling van deze dienst welke een
positieve bijdrage moeten gaan leveren. De DOO moet een vernieuwde organisatie worden met
meer slagkracht. Ook de situatie omtrent de ophoudkamers en het vervoer van arrestanten
zullen daarbij worden beoordeeld.
De discussie is thans of de huidige drie cellencomplexen blijven gehandhaafd of dat er een
cellencomplex wordt afgestoten. In het kader van de huidige nachtelijke bezetting kan het zo zijn
dat er wordt gekozen voor een andere oplossing dan die de CTAZ thans voorstaat. Wellicht
wordt niet gekozen voor een nachtelijke bezetting van twee verzorgers, maar wordt er gekozen
voor een technische oplossing, worden de procedures mogelijk opnieuw bezien of worden er
aanvullende trainingen aan de arrestantenverzorgers gegeven.
De commissie heeft aan de dienstleiding aangegeven dat zij in elk geval de vinger aan de pols
blijft houden en haar eventuele kritiekpunten zo nodig zal blijven ventileren.

7. Conclusies en aanbevelingen
De politieregio Hollands Midden is constructiever en voortvarender geworden in het opvolgen
van adviezen ter verbetering van de arrestantenzorg. De cellencomplexen in Gouda, Alphen aan
den Rijn en Leiden zijn vervangen door nieuwbouw. Dit geeft aan dat het korps op de goede
weg is wat betreft de kwaliteit van de arrestantenzorg in de cellencomplexen. Het personeel van
de Afdeling Arrestantenzorg levert door toewijding en professionaliteit een goede kwaliteit van
arrestantenzorg.
Toch blijft er ook een aantal punten de aandacht vragen.
7.1 Personele sterkte
De personele bezetting in de drie cellencomplexen is beneden de maat, vooral in de nachtelijke
uren. Doorgaans zijn de cellencomplexen dan bezet met slechts één arrestantenverzorger. Voor
het openen van een cel moet dan altijd assistentie komen van de basispolitiezorg van het
aanpalende districtsbureau. Dat is gezien de risico’s bij bijvoorbeeld brand en (pogingen tot)
zelfdoding onaanvaardbaar.
7.2 Ophoudkamers
Een ander punt van zorg vormt de diversiteit van de ophoudkamers in diverse bureaus.
Eenduidigheid inzake het voldoen aan wettelijke afmetingen, basale vereisten als de
beschikbaarheid van een communicatiesysteem en een slagvaste toezichtsruit ontbreekt in
Hollands Midden.
Het vervoeren van arrestanten naar de cellencomplexen in verband met een gebrek aan
ophoudkamers leidt, zoals reeds eerder is opgemerkt, tot personeelscapaciteitsverlies en
verhoogd de kans op ontsnapping. Daarbij is de commissie verder van oordeel dat het in haar
visie ondoelmatige transport tussen de politiebureaus en de cellencomplexen niet in het kader
van een juiste bejegening van de arrestant past. Het structureel verplaatsen van arrestanten van
het politiebureau naar een cellencomplex kan, naast de capaciteitsproblematiek en
ontsnappingsrisico’s, ook voor de arrestant persoonlijk negatieve gevolgen hebben. Daarbij
doelt de commissie onder meer op het feit dat men herhaalde malen wordt verplaatst in een
situatie waarin men (normaliter) reeds in een situatie van stress bevondt van de plaats van
initiële insluiting naar het cellencomplex, nadat men in eerste instantie na aanhouding reeds is
vervoerd door de aanhoudende politieambtenaren.
De commissie is verheugd dat het Hoofd Dienst Operationele Ondersteuning aanspreekbaar is
voor de verzorging en het beheer van de diverse ophoudkamers Bij deze afdeling is alle kennis
in huis welke de CTAZ noodzakelijk acht voor een juist gebruik en inrichting van de
ophoudkamers.
De commissie beveelt aan er zorg voor te dragen dat er voldoende ophoudkamers beschikbaar
komen in de politiebureaus om de aangehouden personen op voorgeschreven wijze in te
sluiten. Insluiting in oude politiecellen kan en mag niet aan de orde zijn. In geval van een tekort
aan ophoudkamers dienen de aangehouden personen te worden overgebracht naar een
cellencomplex. Verder beveelt de commissie aan dat, in het bijzonder in geval de ophoudkamer
vrij ver van de receptie of de wachtruimte af is gelegen, de communicatiemogelijkheden vanuit
de ophoudkamer worden bezien. De ophoudkamers dienen naar het oordeel van de commissie
regelmatig gecontroleerd te worden, waarbij deze controle tevens wordt vastgelegd.

7.3 Kennis en bekendheid
Op het gebied van kennis betreffende ontruimingsplannen en het suïcideprotocol heeft de
commissie vooruitgang aangetroffen bij de diverse medewerkers. Desondanks heeft de
commissie toch situaties aangetroffen waarin de betreffende medewerkers niet bekend waren
met een ontruimingsplan c.q. het suïcideprotocol, dan wel dat deze betreffende stukken niet
onmiddellijk beschikbaar waren. De mededeling tijdens een inspectie dat het suïcideprotocol wel
ergens op intranet beschikbaar is baart de commissie zorgen, aangezien er naar het oordeel
van de commissie in geval van calamiteiten geen tijd en gelegenheid is op het intranet te zoeken
naar protocollen.
Het is de CTAZ wederom opgevallen dat het bestaan en de bevoegdheden van de
onafhankelijke CTAZ bij het personeel goeddeels onbekend zijn. Dat is niet alleen het geval
onder uitvoerenden, maar ook onder leidinggevenden. Dit is ongewenst en niet bevorderlijk voor
het functioneren van de CTAZ tijdens inspecties. Hieruit blijkt dat de korpsleiding deze informatie
beter en gerichter moet verstrekken aan degenen die als (operationeel) leidinggevenden met de
CTAZ te maken kunnen krijgen.
7.4 Verdere aanbevelingen
De CTAZ blijft van mening dat de feitelijke personele sterkte van de Afdeling Arrestantenzorg zo
spoedig mogelijk zodanig moet worden verhoogd dat zeven dagen per week en 24 uur per dag
in elk van de drie cellencomplexen minstens twee volledig opgeleide en bevoegde
arrestantenverzorgers werken.
Alle ophoudkamers dienen ten spoedigste op gelijke voet te gaan voldoen aan de geldende weten regelgeving en aan de aanbevelingen van de Nationale ombudsman.
De korpsleiding dient operationeel leidinggevenden en coördinatoren volledig en geregeld te
informeren over de voorzieningen voor, en de gang van zaken met betrekking tot, de
arrestantenzorg en de eventuele ondersteuning daarvan door de basispolitiezorg én over
bestaan en bevoegdheden van de CTAZ.
Er dienen dusdanige aanpassingen te worden doorgevoerd dat buiten gebruik gestelde
ophoudkamers niet meer als insluitmogelijkheid kunnen worden gebruikt.
De CTAZ beveelt aan op een centrale plaats in bureaus waar ophoudkamers aanwezig zijn,
bijvoorbeeld in de receptieruimte, duidelijk zichtbaar te vermelden of personen zijn ingesloten.
Indien daarvan sprake is moet bekend zijn waar deze zijn ingesloten, op welk tijdstip en wie het
betreft.
De CTAZ beveelt aan dat de beschikbaarheid en deugdelijkheid van de communicatiemiddelen
in de insluitmogelijkheden geregeld worden gecontroleerd en bestaande problemen worden
opgelost.
De CTAZ beveelt wederom aan dat door de (Regionale) brandweer regelmatig controles worden
uitgevoerd op de brandtechnische eisen van de cellencomplexen en ophoudkamers. De
rapportages van die controles dienen ter kennis te worden gebracht aan de commissieleden.
Er dient (nogmaals) kritisch te worden gekeken naar het gevaar voor suïcide en de bekendheid
met de protocollen hieromtrent.

OPHOUDKAMERS EN CELLEN IN HOLLANDS MIDDEN
DISTRICT 1

NOORDWIJK (DB)
KATWIJK
LISSE
OEGSTGEEST

4 Ophoudkamers
5 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
1 Ophoudkamer

DISTRICT 2

GOUDA (DB)
BERGAMBACHT (per 11-07-09)
NIEUWERKERK
WADDINXVEEN
BODEGRAVEN

4 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
1 Ophoudkamer
2 Ophoudkamers
1 Ophoudkamer

DISTRICT 3

ALPHEN a/d RIJN (DB)
LEIDERDORP

6 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers

DISTRICT 4

LEIDEN (DB)
DISTRICTRECHERCHE
LEIDEN ZUID
LEIDEN NOORD

3 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers

COMPLEX GOUDA

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Clautrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

COMPLEX ALPHEN a/d RIJN

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Clautrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

COMPLEX LEIDEN

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Clautrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

DOO

BIJZONDERHEDEN

NOORDWIJK
2 Cellen zijn omgebouwd tot ophoudkamer
2 cellen zijn nog steeds ingericht als cel maar worden als
ophoudkamer gebruikt
KATWIJK
1 Orginele ophoudkamer
4 cellen die gebruikt worden als ophoudkamers
BERGAMBACHT
Nieuwbouw wordt per 11-07-2009 in gebruik genomen. Vervangt
de bureau's Schoonhoven en Lekkerker
NIEUWKOOP EN ROELOFARNDSVEEN
Worden vervangen door nieuwbouw in Ter Aar in deze nieuwbouw
komen 2 ophoudkamers

