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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
121782 

Raadsvoorstel: 
122688 

Portefeuillehouder: 
Ger van de Velde-de Wilde 

     
     
     
 
Onderwerp 
Opheffing gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. In te stemmen met opheffing per 1 januari 2013 van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond; 
2. Geen zienswijze in te dienen tegen het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond; 
3. De Halt-preventieactiviteiten in de komende drie jaren te blijven afnemen bij Halt, tegen een 
vergoeding van € 0,26 per inwoner. 
 
Samenvatting: 
Uit oogpunt van efficiency wordt op dit moment de Haltsector gereorganiseerd. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot één landelijke Haltorganisatie met 10 werkeenheden, die voor wat betreft het gebied 
aansluiten bij de nieuw te vormen politieregio's. In Rotterdam-Rijnmond is Halt georganiseerd in een 
gemeenschappelijke regeling. De nieuwe, landelijke, organisatie maakt de gemeenschappelijke 
regeling overbodig. Verwacht wordt dat opheffing geen financiële gevolgen heeft. Wel wordt 
voorgesteld om, teneinde de landelijke organisatie een goed start te geven, de komende drie jaar 
preventieactiviteiten in te kopen bij Halt tegen een vergoeding van 26 cent per inwoner. 
 
  
Toelichting: 
 
Inleiding 
Halt gaat reorganiseren. En dat is nodig. Om als krachtige organisatie en betrouwbare partner op alle 
niveaus beter in staat te zijn om oplossingen te bieden voor problemen en behoeften van partners, 
ouders en jongeren. En om een antwoord te hebben op de nieuwe eisen die de omgeving stelt. In 
december 2011 is door de Halt-organisaties een convenant getekend waarmee de overgang van de 
huidige Halt-sector naar één landelijke Halt-organisatie op 1 januari 2013 in gang is gezet.  
De omgeving van Halt is onzeker: opdrachtgevers zijn steeds meer genoodzaakt te bezuinigen. 
Diezelfde omgeving vraagt van alle maatschappelijke organisaties waarmee ze werken - dus ook van 
Halt - om verdere verzakelijking, resultaatgerichtheid en efficiency. Tot slot is Halt een kleine 
organisatie, met circa 250 medewerkers. Halt moet zich aanpassen aan de huidige omstandigheden.  
  
Beoogd resultaat 
In 2013 is Halt één landelijke organisatie. Halt wordt hiermee goedkoper, slagvaardiger en efficiënter. 
Halt is en blijft lokaal zichtbaar en aanspreekbaar en biedt lokaal maatwerk. Als expert ter bestrijding 
en voorkoming van  jeugdcriminaliteit en als dé schakel tussen straf, zorg en onderwijs. 
De flexibiliteit, samenwerking en kennisuitwisseling binnen de nieuwe organisatie stimuleren innovatie 
en slagvaardigheid. Dit biedt zowel partners als medewerkers een belangrijke meerwaarde. 
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Argumenten 
1.1 Halt kan efficiënter en de gevolgen voor de gemeenten zijn gering. 
Halt verricht twee soorten werkzaamheden. Jongeren die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld 
vernieling of winkeldiefstal krijgen de keus: of naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-
afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan zonder dat zij in aanraking komen 
met het openbaar ministerie. Dat is de repressietaak van Halt. De uitvoering van deze Halt-afdoening 
wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft de uitvoering van 
de financiering gedelegeerd aan Halt Nederland. Halt Nederland wordt eveneens volledig gefinancierd 
door het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 
De tweede taak voor Halt zijn de preventieactiviteiten. De meest bekende daarvan zijn: de 
vuurwerkvoorlichtingscampagne, projecten schoolveiligheid en voorlichting op het basis- en voortgezet 
onderwijs. De gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgever en financier van de preventieactiviteiten 
van de Halt-bureaus. 
 
De huidige inrichting van Halt (16 regionale uitvoeringsorganisaties en een landelijk bureau, in totaal 
zo'n 250 medewerkers) voldoet niet meer. Elke uitvoeringsorganisatie heeft een eigen bestuur, een 
eigen directeur en bijbehorend ondersteunende diensten. Het is dus voor de hand liggend dat verdere 
opschaling gewenst is. Dat is niet alleen door de bestuurders ingezien, ook de organisatie zelf heeft 
deze conclusie getrokken en onder leiding van Halt Nederland wordt hard gewerkt om een nieuwe 
organisatie neer te zetten.  
 
Voor de gemeenten is het gevolg van de nieuwe Halt-organisatie dat een vorm van verlengd lokaal 
bestuur verdwijnt en dat in het vervolg de diensten van Halt worden ingekocht. 
 
2.1 Liquiditeitsplan verplicht 
In de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond is bepaald dat de gemeenschappelijke 
regeling kan worden opgeheven indien de meerderheid van de aangesloten leden daartoe besluit. Het 
formele besluit is door het AB op  5 november genomen. Tegelijkertijd is door het algemeen bestuur 
een liquidatieplan opgesteld, waarover de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten moeten 
worden gehoord. 
Het liquiditeitsplan is een inventarisatie van alle rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke 
regeling en de manier waarop deze worden afgehandeld. De financiële afronding van de 
gemeenschappelijke regeling vindt in het eerste kwartaal van 2013 plaats. Het liquiditeitsplan geeft 
geen aanleiding een zienswijze in te dienen. 
 
2.2 Financiële gevolgen beperkt 
Het liquideren van de gemeenschappelijke regeling heeft geen negatieve financiële gevolgen. De 
verwachting is dat de overdracht naar de landelijke organisatie zonder extra bijdragen van de 
gemeenten kan worden gerealiseerd. Wij verwachten uiteindelijk een klein positief resultaat.  
 
3.1 Zekerheid rond afname preventieactiviteiten biedt nieuwe organisatie goede start. 
Het Regionaal College van Rotterdam-Rijnmond heeft de intentie uitgesproken om in de eerste 3 jaar 
van het bestaan van de nieuwe landelijke Haltorganisatie, preventieactiviteiten af te nemen tot een 
bedrag van € 0,26 per inwoner voor het basispakket. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten 
grondslag: 
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- de wens om de activiteiten op het gebied van preventie de komende jaren minimaal op 
hetzelfde niveau te houden; 

- het belang van een goede start van de nieuwe organisatie. 
Over het pluspakket zullen nog nadere afspraken gemaakt worden. De verwachting is dat dit niet veel 
extra kosten met zich mee zal brengen. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Invloed door lokaal bestuur beperkt. 
Sommige bestuurders hebben aangegeven te vrezen dat de lokale invulling gevaar loopt. Immers de 
huidige invloed via het AB en DB komt te vervallen. De nieuwe landelijke organisatie is zich er echter 
van bewust dat lokale inbedding sterk geborgd moet worden. Uitgangspunt is dat Halt een oog- en 
oorfunctie voor het lokale bestuur heeft waar het gaat om ontwikkelingen, vragen en oplossingen op 
het gebied van jeugdcriminaliteit. Een sterke binding van management en medewerkers van Halt met 
de lokale gemeenschap en uitvoerende ketenpartners is daarom een belangrijke succesfactor voor de 
effectiviteit van hun optreden. Hiermee draagt ze er toe bij dat de afstemming tussen landelijk en 
lokaal opdrachtgeverschap op repressie en preventie beter verloopt en synergie oplevert.  
 
2.1 Risico op extra kosten afhankelijk van de afspraken over personeel 
Het besef dat het financieel gezien nadelig kan zijn voor de liquidatie van de gemeenschappelijke 
regeling indien personeel niet mee over kan naar de nieuwe organisatie, dient te worden 
meegewogen. De mening van het algemeen bestuur van Halt is dat de frictiekosten op gebied van 
personeel ten laste moeten komen van de gemeenten die de Haltmedewerkers in dienst hebben. 
Indien dat voor de betreffende gemeenten onoverkomelijke problemen oplevert, is nader overleg 
noodzakelijk.  
 
3.1 Geen besparing op preventiekosten  
Door nu in te stemmen met een bijdrage voor de komende 3 jaar, legt de gemeente zich een 
verplichting op. Veel gemeenten willen bezuinigen, eventueel ook op Halt-preventiekosten. Het 
bestuur van Halt Rotterdam-Rijnmond is zich daarvan bewust. Om hieraan tegemoet te komen stelt zij 
voor de huidige bijdrage aan Halt te verminderen. Het budget dat nu wordt gevraagd betekent voor de 
meeste gemeenten een aanzienlijke besparing ten opzichte van de huidige situatie. De uitgave voor 
Albrandswaard blijft gering en daalt (van € 11.500 naar € 6.500), maar kan binnen het bestaande 
budget voor veiligheid opgevangen worden. 
 
Doel: 
Mee te werken aan het bewerkstelligen van een nieuwe Halt-organisatie. 
 
Betrokken belangen: 
De belangen van de bij de regeling betrokken gemeenten, de medewerkers van de Halt-organisatie en 
het belang van de veiligheid binnen de gemeente. 
 
Belangenafweging: 
Gezien het te verwachten efficiency-voordeel en het daarmee samenhangende financiële voordeel 
wordt het belang van de organisatiewijzing groot geacht. 
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Scenario's: 
1. instemmen 
2. niet instemmen 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
U wordt voorgesteld in te stemmen met de opheffing van de GR Halt Rotterdam-Rijnmond en het 
liquidatieplan. Wanneer meer dan de helft van de deelnemers (19 gemeenten) instemt, is de GR 
opgeheven. 
 
 
Bijlagen: 

  121757: opheffen gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond  
 

 
Poortugaal, 11 december 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats        Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


