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Aanleiding
Als jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) een strafbaar feit plegen, zal na bespreking in het Justitieel
Casus Overleg een straf worden vastgesteld. Meestal zijn het OM, de politie, de Raad voor de
Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg (Jeugdreclassering) hierin vertegenwoordigd. Echter uit een
pilot in de Veluwe is gebleken dat ook de gemeente een waardevolle bijdrage kan leveren bij het
zoeken naar een passende straf of maatregel. Gemeenten hebben via de leerplichtambtenaar, JEKK
en sociale zaken veel informatie over individuele jongeren.
De pilot had als doel te komen tot een kwalitatief beter besluit: een straf of maatregel beter passend
bij de (situatie van de) jongere dan de voorgenomen beslissing. Beter passend omdat de jongere dan
die ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, en daardoor niet (of minder) recidiveert. In 2007 is de pilot
geëvalueerd en is besloten om de gemeentelijke vertegenwoordiging voort te zetten. De gemeenten
beschouwden deze werkwijze als zinvol, enerzijds omdat jongeren een passende maatregel krijgen,
en anderzijds omdat de eigen lokale instellingen en zorgstructuren/netwerk-overleggen beter
geïnformeerd kunnen worden over de besluiten vanuit het jeugdstrafrecht.
In het arrondissement is voorgesteld om deze werkwijze ook te organiseren voor het JCO Oost,
waarin de IJsselstreek-gemeenten en de Achterhoekse gemeenten per politiedistrict één
gemeentelijke coördinator afvaardigen. Deelname van alle 8 Achterhoekse gemeenten was daarbij
een voorwaarde.
Situatie Achterhoek
Voor de Achterhoek betekent dit concreet, dat er voor de 8 gemeenten één functionaris (1 fte) is
aangesteld wordt voor een periode van 2 jaar, die de gemeenten vertegenwoordigt in het JCO Oost,
met ingang van 1 maart 2009. Deze functionaris is de spil tussen de lokale jeugdwelzijn- en
jeugdzorginstellingen enerzijds, en de jeugdstrafrechtketen anderzijds. Het OM stelt op basis van een
proces verbaal van de politie een voorgenomen besluit voor en meldt dit aan de deelnemers van het
JCO (en dus ook aan de gemeentelijke contactpersoon). Deze neemt contact op met de betreffende
gemeente en overlegt met de leerplichtambtenaar over het voorgenomen besluit. Op lokaal niveau
wordt binnen een week (of eerder) onderzocht of de jongere bekend is, welke trajecten er lopen,
welke informatie over hem/haar bekend is en wat dit betekent voor het voorgenomen besluit van het
OM.
Financiën
De pilot van 2 jaar wordt volledig gedekt uit RMC-middelen (Regionaal Meld en coördinatiepunt
Voortijdig Schoolverlaters).
Binnenkort zal het eerste halfjaarverslag van de JCO-coördinator worden vastgesteld. Dit verslag zal
voor de raad ter inzage worden gelegd.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

