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Pg. 01 De inrichting

De inrichting

Pl Sittard

Afdelingen en regimes

De afdelingen B (79 plaatsen) en D (58 plaatsen) met bijbehorende voorzieningen zijn

aangewezen als Huis van Bewaring,

Vanaf 1 0 november 201 6 is een ring van afdeling D (D3) (26 plaatsen) aangewezen als

gevangenis en inrichting voor stelselmatige daders. Hier verblijven de gedetineerden in het

basisprogramma.

De afdelingen A (60 plaatsen ) en C (60 plaatsen) met bijbehorende voorzieningen zijn

sinds 1 8 maart 201 4 aangewezen als gevangenis en inrichting voor stelselmatige daders.

De afdeling E (extra zorg voorziening, 1 7 plaatsen) met bijbehorende voorzieningen is

aangewezen als huis van bewaring en gevangenis.

Alle afdelingen zijn aangewezen als inrichting voor mannen, met een regime van beperkte

gemeenschap alsmede als inrichting met een normaal beveiligingsniveau.

Aan het eind van het verslagjaar 2019 bedroeg de capaciteit 306 plaatsen. In het komende

jaar zullen hier nog eens 17 plaatsen bijkomen.
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Pg. 04 Algemeen

Algemeen

Vergaderingen.
De CvT vergadert in beginsel elke eerste donderdag van de maand met de (plv.-)

vestigingsdirecteur van de inrichting, met uitzondering van de maand augustus.

Vanwege ziekte en een wisseling van directie heeft de CvT de eerste drie maanden van

2019 zonder lid van de directie vergaderd.

In april 201 9 heeft mevrouw P. Weijman (plv. vestigingsdirecteur) afscheid genomen van de

Pl Sittard en is aan de slag gegaan in Middelburg.

In 201 9 werd de directie van de Pl Sittard gevormd door:

de heer S. van den Broek (per 1 januari 201 9), vestigingsdirecteur,

mevrouw H. Theloesen (per 1 8 maart 201 9) en mevrouw Y. Barten (per 1 april 201 9), plv.

vestigingsdirecteuren.

De vergadering verloopt volgens een vaste agenda:

- Opening van de vergadering

- Verslag van de vorige vergadering

- Actiepuntenlijst

- Beschikkingen beroepscommissie, jurisprudentiebulletin

- Beschikkingen beklagcommissie

- Ingekomen stukken

- Verslag van de maandcommissaris, portefeuillehouders

- Detentieklimaat

- Mededelingen directeur

- Vaststellen data beklagcommissie

- Rondvraag.

Omdat er een forse stijging in het aantal klachten te zien was, is met ingang van juni 201 9

het onderwerp “Detentieklimaat” aan de agenda toegevoegd. Het aantal klachten wordt
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maandelijks gemonitord en besproken, evenals ontwikkelingen op het gebied van personeel,

veel voorkomende klachten, incidenten, etc.

De CvT nodigt regelmatig medewerkers van de Pl uit om toelichting te geven op hun

werkzaamheden.

Leden van de CvT wonen de vergadering van de Gedeco bij. De CvT ontvangt tijdig de
agenda en de verslagen.

In de vergaderingen van de CvT worden bijzonderheden uit het Gedeco-overleg besproken.
Het Gedeco-overleg wordt gefaciliteerd door de directie.

De heer R. Vial, afdelingshoofd, is voorzitter van het Gedeco-overleg.

Enkele onderwerpen die in de vergadering van de CvT in 201 9 aan de orde zijn geweest:

De heer Pinxt, destijds Hoofd zorg, heeft in de vergadering van maart uitleg gegeven over

de medicatieverstrekking in de Pl Sittard.

De PIW’ers zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en het toezicht op de inname van de

medicijnen. Hiervoor is een werkinstructie waar ze zich aan moeten houden, dit om te

voorkomen dat medicijnen worden opgespaard en eventueel verhandeld. Deze

werkinstructie staat op het intranet van de Pl.

De PIW’ers worden via e-learning geschoold op het gebied van medicatie.

Niet gebruikte medicijnen gaan retour naar de medische dienst. Opiaten worden in een

speciale kluis bewaard en worden dubbel gecontroleerd en afgetekend. De overige

medicijnen worden in de teamkamer in een afgesloten kast bewaard. De verpleegkundige

controleert steekproefsgewijs de aanwezige medicijnen. Methadon wordt ‘s-morgens

uitgedeeld, hiervoor wordt dubbel getekend.

Bij een foutieve verstrekking van medicatie wordt melding gemaakt bij de MIP-commissie

(MIP = Melding Incidenten Patiëntenzorg). Deze commissie adviseert de directie over de te

nemen maatregelen ter voorkoming van incidenten.

In de vergadering van juli 2018 heeft de heer Peters, Hoofd D&R, een toelichting gegeven

op de persoonsgerichte detentiefasering. In de vergadering van juni 2019 heeft hij in het kort

aangegeven wat de bevindingen tot dan toe zijn.
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Merkbaar is dat in het HvB een toename van agressie plaatsvindt, tussen gedetineerden

onderling, maar ook gericht tegen het personeel.

In september 201 9 heeft een gedetineerde zich aan het toezicht onttrokken tijdens de arbeid

in de groenvoorziening. Zijn moeder meldde dat hij hoogstwaarschijnlijk is afgereisd naar

Roemenië. Het is niet mogelijk gebleken hem te traceren.

Eind september heeft een gedetineerde zich tijdens zijn penitentiair programma (PP)

onttrokken aan detentie en is een ISD-er, die werkzaam was bij Fortuna Sittard, met de

noorderzon vertrokken. Gedetineerden in niveau 6 mogen buiten werken. Daarnaast

verblijven er mensen extramuraal in de ZBBI of in een zorgtraject waar de Pl

verantwoordelijk voor is. Deze mensen komen in aanmerking voor verlof. Daarnaast hebben

gedetineerden verlof in het kader van hun detentiefasering.

In de eerste helft van 201 9 zijn de luchtplaatsen opnieuw ingericht en is het BAD

(Binnenkomst Afdeling Delinquenten) verbouwd en verplaatst. Voorafgaand aan de

vergadering van oktober 201 9 heeft de CvT een bezoek gebracht aan de nieuwe BAD-

afdeling.

op de afdelingen zijn nieuwe tv-schermen gehangen om de communicatie met de

gedetineerden te stimuleren en te verbeteren

Ook de CMK (centrale meldkamer) is dit jaar verbouwd. In 2020 zullen de leefafdelingen

worden aangepakt. Dit zal een omvangrijke verbouwing worden.

Voorafgaand aan de vergadering van oktober 201 9 heeft de CvT tien verschillende

maaltijden, bestemd voor de gedetineerden, beoordeeld. Eenieder heeft de maaltijden

beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en 1 0. De gemiddelde score kwam uit op een 6,2 voor

het totale aanbod, waarbij 6,8 de hoogste gemiddelde score is en 5,8 de laagste. Individueel

scoort de maaltijd pasta/rund/halal het beste met een gemiddelde van 8,3. De aardappelen

worden over het algemeen als droog aangemerkt en de vismaaltijden scoren het slechts. De

grootte van de porties werd als voldoende gewaardeerd.

In de Pl Sittard start met ingang van 1 januari 2020 de pilot beslis-ondersteunende

middelen. Samen met de reclassering wordt gekeken wat het juiste moment is om te
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interveniëren. De reclassering zal één jaar binnen de Pl aanwezig zijn om gezamenlijk met

medewerkers van de Pl een landelijk model te ontwikkelen. Na afstraffing verandert de

houding ven de gedetineerde. Er zijn veel kortgestraften, waarbij op dit moment de

reclassering niet betrokken is. Nu wordt gekeken of het voor sommige gedetineerden al

zinvol is om het contact met de reclassering al tijdens de fase van de voorlopige hechtenis

te laten plaatsvinden.

Momenteel worden twee scriptieonderzoeken in de Pl Sittard uitgevoerd:

-een HBO student doet onderzoek naar de praktijk en de uitvoering van de ISD-maatregel in

de Pl;

-een stagiaire juridische zaken doet onderzoek naar de toetsingscriteria van de RSJ en in

hoeverre dat past in de uitvoering in de Pl.
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Activiteiten in het kader van de adviestaak
en de toezichthoudende taak

Onder de commssieIeden is een aantal portefeuilles als extra aandachtspunt verdeeld:
* Facilitaire dienst (gebouw, voeding, verzorging);
* Bibliotheek, onderwijs en sport;
* Verblijf (Gedeco, dagprogramma);
* Beveiliging (foerier, bezoek);
* Medische dienst;
* Arbeid (mcl. winkel);
* Detentie en re-integratie.

De portefeuillehouders verdiepen zich extra in “hun” onderwerp; ze hebben een vaste

contactpersoon in de Pl die binnen de inrichting deze zaken in zijn of haar portefeuille heeft.

Wanneer de leden de inrichting als maandcommissaris bezoeken, gaan zij tevens de stand

van zaken met betrekking tot hun eigen portefeuille na. Als daartoe aanleiding is, kan de

portefeuillehouder ook buiten het maandcommissariaat om een bezoek brengen. Te denken

valt aan het bijwonen van oefeningen van de bedrijfshulpverlening, spitacties, bezoek aan

arbeidszalen of sportzalen.

De CvT nodigt regelmatig afdelingshoofden uit om hun werkzaamheden nader toe te lichten.

Zo zijn dit jaar Hoofd D&R en Hoofd zorg in een van de vergaderingen aanwezig geweest en

heeft het nieuwe Hoofd beveiliging zich voorgesteld en een korte toelichting op zijn

werkzaamheden gegeven.

Tijdens de vergaderingen van de CvT worden de jurisprudentiebulletins van de Raad voor

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming besproken, waarbij bijzondere aandacht is voor

uitspraken over onderwerpen die ook voor de Pl Sittard relevant zijn.

Jaarlijks worden de toetsingscriteria voor CvT’s gevangeniswezen tijdens een van de

vergadering besproken. Ook de directeur geeft daar zijn visie.



Activiteiten in het kader van de
Pg. 10 bmiddIinastk

Activiteiten in het kader van de
bemiddelingstaak

De leden van de CvT (m.uv. de voorzftter van de beklagcommissie) treden 1 â 2 keer per
jaar op als maandcommissaris (MC). De MC brengt gemiddeld 3 keer per maand een
bezoek aan de inrichting. De gedetineerden kunnen via een spreekbriefje aangeven dat ze
een gesprek wensen met de MC. Daarnaast bezoekt de MC gedetineerden op verzoek van
de secretaris, indien deze daar aanleiding toe ziet. Verder bezoekt de MC, voor zover
mogelijk, gedetineerden die in de afzonderingscel verblijven en controleert of de CvT van
alle gedetineerden die zijn afgezonderd de beschikking tijdig heeft ontvangen.

Ook kan de MC de werkzalen, de foerier, de casemanagers, de medische dienst etc.
bezoeken. De MC besteedt bijzondere aandacht aan het gebied dat tot zijn of haar
portefeuille behoort.

De MC stimuleert de gedetineerden om problemen op een zo laag mogelijk niveau op te
lossen, in eerste instantie door de zaak voor te leggen aan de mentor, hulp in te
schakelen van een PIW’er, afdelingshoofd, medewerker van de medische dienst of als het
dan nog niet lukt, zelfs van een directielid.
De MC informeert de gedetineerde ook over zijn rechtspositie en de klachtenprocedure
bij de commissie.

De grieven die bij de MC worden neergelegd, worden niet geregistreerd in het
klachtenregistratiesysteem, maar in het verslag van de MC weergegeven. Dit verslag wordt
in de eerstvolgende vergadering van de CvT besproken en bij de notulen van de
vergadering gevoegd.

Enkele voorbeelden uit de verslagen van het afgelopen jaar:

op verzoek van de secretaris bezocht ik dhr. K., afdeling B. Hij had al 5 klachten
geschreven. Ik bezocht hem op de arbeid. K. was zeer geagiteerd. Door een fout was er
E 7, 1 1 afgeschreven van zijn rekening en had hij geen shag kunnen kopen. Hij zat zonder
rookwaar en dat maakte hem “helemaal gek’ Op de afdeling hielp men hem niet om de fout
bi] de administratie te herstellen en daarom greep hij elke kans aan om een klacht te
schrijven: “Dat is mijn recht’ Ik sprak hem in bijzijn van de werkmeester, uiteraard met
instemming van K. De werkmeester reageerde met de vraag of inmiddels bi] de Winkel
bekend was dat er een fout was gemaakt. Hij bood aan om even te informeren. Dat deed hij
en de volgende ochtend was alles geregeld en kreeg hij meteen zijn shag. Dat hoorde ik
terug toen ik hem op 1 7januari weer bezocht. K. was echter niet bereid om de ingediende
klachten te heroverwegen, laat staan in te trekken. Sterker nog, hij leek er zelfs plezier in te
hebben en er voordeel in te zien. Over 1 klacht: “ het niet krijgen van een beklagformulier na
verzoek”, was hem een pakje shag beloofd door het personeel van de afdeling, mits hij de
klacht zou intrekken. Daartoe was hij bereid. Ik ben op de afdeling gaan informeren bij het
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personeel en daar werd dit bevestigd. De medewerker die ik sprak was niet overtuigd van dit
voorstel. Hij was bang dat K. er handig gebruik van zou gaan maken. Mij lijkt dit ook geen
correcte handelwijze. Ik heb dit kort teruggekoppeld aan de directeur, ook hij was van
mening dat indien er een fout gemaakt zou zijn best geprobeerd kan worden om die te
herstellen, maar dan in een andere vorm, niet in ruil voor stoffelijke zaken.

Op verzoek van de secretaris, informatie ingewonnen inzake een klacht van gedetineerde
A., die een klacht heeft ingediend waarin hij stelt dat hij door een beveiliger aangerand is.
De klacht is bekend bi] de directie; meerdere gedetineerden hebben over deze persoon
geklaagd. Dhr. Ackermans, hoofd veiligheid, heeft gesprekken gehad met de betreffende
beveiliger en met dhr. A. De directeur is tot de conclusie gekomen dat de betreffende
beveiliger een van de weinigen is die het fouilleren correct uitvoert. Voor gedetineerden niet
aangenaam. Gelet op deze toelichting, zag ik geen aanleiding om deze gedetineerde te
bezoeken, temeer daar hij een formele klacht heeft ingediend.

Op 25 april bezoek ik nogmaals dhr. S. A- 1 1. Hij heeft een groot aantal klachten m.n. over
de winkel en de administratieve afhandeling van de aankopen die bi] driekwart van de
gedetineerden op de A-afdeling niet klopt. Ook ergert hij zich aan de verkrijgbaarheid van de
cola-light. Eerst niet verkrijgbaar, toen even weer wel, nou weer niet. Tevens vindt hij dat zijn
klachten veel te laat op zitting komen. Afspraken worden merendeels niet nagekomen. Het
gaat vooral om algemene klachten zoals ook bij mijn eerste bezoek aan hem. Ik probeer
hem te bemoedigen en dat geeft wat ruimte. Na enige tijd verandert de toon van het gesprek
en maakt dhr. S. mij deelgenoot van een voor hem uiterst frustrerend detentieverloop dat
ook al in 2013 in een Argos-radioprogramma en op de website van de nationale
ombudsman aan de orde is gesteld. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen (obesitas) en
wacht op een strafonderbreking om een operatie aan zijn maag te ondergaan. Nu slaapt hij
op een klein bed, valt daar vaak uit en komt dan door zijn zuurstofapparaat in de problemen
als hij op de grond ligt. Hij kan dan alleen met hulp van anderen opstaan. Hij is zeer
depressief onder deze erg moeilijke omstandigheden. Hij zou graag eens met de directeur
praten. Ik beloof hem hierin te bemiddelen.

De heer G verzocht om een gesprek over zijn fasering. De faseringsdatum voor open kamp
is 8 februar maar hij hoort er niets over. Naar de casemanager geweest en die vertelde mij
dat het op 24 meijI. aan de selectiefunctionaris is overgedragen. Een en ander heeft veel
tijd gekost omdat dhr. G. in Vught gaat wonen. In ieder geval zit er nu schot in de zaak.

Dhr. T. beklaagt zich over van alles en nog wat: gang van zaken op de afdeling,
communicatie naar gedetineerden, gebrek aan hulp op de afdeling en onverschilligheid van
personeel, traagheid van processen en Cvt en RSJ die met voorkennis zaken zouden
handelen. . . het werd allemaal niet erg concreet. Gevraagd om een concrete hulpvraag. Hij
liet me toen zijn beleg zien dat niet glutenvrij was, terwijl hij wel recht heeft op glutenvrije
voeding. Gebeld met de keuken in Roermond waar de maaltijden vandaan moeten komen.
Men kon in Roermond niet nagaan hoe het e.e.a. is gegaan, wel gaf men aan dat Halal en
glutenvrij geen vast concept is maar telkens per product goed kijken wat er in het zit. Lastig
dus. Bovendien was de vaste kracht die die man goed kent op vakantie en iemand anders
viel in voor enkele weken. Mogelijk is hierdoor e.e.a. misgegaan. Zij beloofde beterschap. Ik
heb dit via iemand van personeel teruggekoppeld. Overigens was deze man ook een
voorbeeld van iemand zonder vaste mentor (wat we eerder besproken hebben), sinds zijn
mentor een andere functie kreeg. Schaduw mentor voelde zich niet geroepen om primaire
mentor voor hem te zijn en verwees voor een oplossing naar het afdelingshoofd. Dhr T. had
overigens geen goed woord over de invulling van mentorschap op die afdeling.
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Ged. a heeft een zenuwaandoening waarvoor hij medicatie krijgt. Echter is de dosis na
medisch onderzoek verlaagd. De heer 0. wil graag de oude sterkte ontvangen, maar de arts
ziet daar niet de zin van in. Dit supplement is bi] de drogist vrij en zonder recept verkrijgbaar.
Ged. vraagt dan ook of het mogelijk is om dit product te kunnen bestellen. Bij navraag is mij
duidelijk geworden dat dit niet mogelijk is en dat alleen op medische indicatie dit product
aangeschaft kan worden.

De heer K., afd. C, bezocht, die met een ISD-maatregel in de inrichting verblijft. Hij staat
sinds zijn binnenkomst (in december) op rood. Volgens hem is de regeling ‘rood/groen’ op
ISD-er’s niet van toepassing. Ik heb gezegd dat ik dat zou uitzoeken en erop terug zou
komen. De regeling is inderdaad niet op ISD-ers van toepassing, zo blijkt uit art. ib Regeling
selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (Stb 2014, 4617). Hij valt inmiddels onder
het ISD-regime; het probleem is dus opgelost.

Nog even gepraat met enkele personeelsleden. Zij zeiden dat de winkel heel slecht
georganiseerd was. Een gedetineerde die op maandag binnenkomt, kan pas het daar op
volgende weekend een bestellijst invullen. De woensdag daarna wordt die dan opgehaald
en de goederen worden pas 2 weken later geleverd. Die gedetineerde heeft dus 3 â 4
weken geen shag ed. De twee pakjes die bij binnenkomst verstrekt worden, zijn dan al lang
op.
Ook klaagde personeel over de contrabande die binnenkomt. Gezien de hoeveelheden en
(grote) afmeting van de smartphones konden die volgens hun niet door bezoek worden
binnengebracht. Zij verdenken advocaten en collega ‘s. Zelf vonden ze dat ook het personeel
nauwkeuriger gecontroleerd mocht worden.
Overigens word ik overal waar ik kom hartelijk ontvangen door personeelsleden en knjg ik
antwoord op al mijn vragen.

Ik heb de inrichting bezocht op 6, 13, 19 en 26 september. Verschillende keren heb ik de ISO
bezocht en met de langer gestraften een praatje gemaakt. Verder heb ik de arbeidstherapie
bezocht: de bakkenafdeling, de montage en de naaiafdeling. Op de naaiafdeling ben ik
uitgebreid voorgelicht door de betreffende PIW’ers wat betreft hun werkwijze. Ik ben onder
de indruk van hun begeleidingsprogramma en hun toewijding tav. een persoonlijke
benadering van de tewerkgestelden op hun afdeling.

Spreekbriefje K. (C7): K. wil zijn excuses aanbieden aan personeel voor bedreigingen die hij
geuit heeft, om zodoende een overplaatsing te voorkomen. Bij navraag bij het hoofd
veiligheid blijkt dat hij tot drie keer hetzelfde personeelslid met de dood heeft bedreigd.
Overplaatsing naar Zutphen is aangevraagd. Ik heb uitgelegd dat hij eventueel in beklag kan
gaan en daarbij aangegeven dat dit niet kansrijk is.
Verder heb ik de E afdeling bezocht om te controleren of de aanwezige gedetineerden
aldaar geplaatst ook overeenkwamen met de ontvangen berichten van plaatsing. Dit bleek
te kloppen.

Ik bezocht dhr. D. op de arbeid, maar hij mocht met mij mee terug naar de afdeling
aangezien het werk er bijna op zat. Hij bleek niet echt een vraag te hebben, maar zocht
meer naar wat aanknopingspunten die in zijn voordeel zouden kunnen werken en peilde
mijn bereidheid om daar iets in te betekenen. Al snel bleek hij zeer ervaren in het
gevangeniswezen na ongeveer 20 detentiejaren. Toen ik zijn vragen /pogingen vrijwel
allemaal terug verwees naar het personeel op de afdeling, mentor en casemanager bleek er
voor hem niet veel “meerwaarde” aan ons gesprek. Bedankte me vriendelijk en ging fluitend
over tot de orde van de dag.



Activiteiten in het kader van de
Pg. 13 bmiddIinastk

Dhr. A. staat uop rood” en vraagt of ik iets kan betekenen om hem te steunen om zo snel
mogelijk op “groen” te komen. Begreep niet waarom dat niet gebeurde. Heb hem gezegd dat
ik daar uiteraard geen invloed op heb, maar dat ik zijn casemanager zou attenderen hem dit
nogmaals duidelijk toe te lichten. Hij vond het toch fijn om even een kwartiertje met iemand
over zijn situatie te praten. Heb bi] de afd. casemanagement een mailtje naar zijn CM laten
schrijven, aangezien deze afwezig was. Op 29/1 1 kwam ik hem tegen in de gang en was hij
boos dat hij nog steeds ‘p rood” stond en ik daar niets aan gedaan had en niet bi] hem
terug was gekomen. Ik vroeg hem of de casemanager nog bij hem langs was geweest, maar
hij had verder geen behoefte om nog iets toe te voegen.

Dhr. P. B 1- 18 bezocht. Op zijn spreekbriefje schreef hij dat hij gevaar liep omdat vier
medegedetineerden hem iets wilden aandoen. Ik ben eerst naar de teamkamer gegaan om
te vragen of men daarvan wist. Bewaarder Rob zei dat het op de afdeling onder de aandacht
was. Hij vroeg of hij met me mee mocht naar het gesprek, (graag). Het bleek dat P. een
schuld van E 8000,- heeft aan die 4 personen. Dat geld moet van buiten overgemaakt
worden maar dat was nog steeds niet gebeurd en die vier dulden geen langer uitstel. Hij
wilde de namen niet noemen omdat hij bang was dat het personeel die mensen zou
aanspreken en dat ze vervolgens wraak op hem zouden nemen. Hij wilde gewoon
overgeplaatst worden. Ik heb gezegd dat ik dat niet kon regelen. Rob zei dat het wel beter
zou zijn als hij de namen bekend maakte want dan wist men wie de eventuele daders
zouden zijn, mocht P. iets overkomen, Ik heb voorgesteld dat P. die namen in een gesloten
envelop zou deponeren in de teamkamer, welke envelop alleen zo nodig geopend zou
worden. Dat zou hij doen. Rob steunde mijn voorstel.
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Activiteiten in het kader van de

rechtsprekende taak

De zittingen van de beklagcommissie vinden in de regel plaats op de maandag in de even

weken. De kennelijk (on)gegronde of kennelijk niet ontvankelijke klachten worden buiten

zitting schriftelijk afgedaan. Klachten die zich daarvoor lenen worden ter zitting mondeling

afgedaan.

Ter zitting worden de zaken (in principe) meervoudig behandeld, dat wil zeggen dat naast de

voorzitter twee leden van de CvT (roulerend per maand) deel uitmaken van de

beklagcommissie. Bij de zittingen van de beklagcommissie is altijd een directielid aanwezig.

Indien een gedetineerde dat wenst, kan hij zich laten bijstaan door een advocaat of een

vertrouwenspersoon.

De klachten die in 2019 zijn binnengekomen, zijn als volgt afgehandeld:

Totaalc
)

D 0) c klachten
c c = cl)

cl) - -0 - - --g cl) c 2 O) 0
cl) c 0

-, cD L) > 1)
cDcD c W--

0 g o:> 2

Activiteiten (arbeid) 1 13 27 39 4 84

Activiteiten (div) 6 2 1 5 7 6 36

Activiteiten (lucht) 7 4 2 17 30

Activiteiten(sport) 3 9 3 15

Bejegening 1 24 5 30

Compensatie 1 1 2

Contact buitenw. 18 6 10 34
(bellen)
Contact buitenw. 2 28 1 22 20 3 76
(bezoek)
Contact buitenw. 1 2 3 3 3 12
(post)
Controle 2 3 4 2 1 12

DBT 3 13 2 8 8 1 35

Discipl.straf 23 51 2 32 15 123
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Totaal
Klachten

0) - c 0
c J)

0 0 - a - cl)

) cl)
- ci) 2’ Ccl - cclo
0) 0) cl) -> cl) N
l) C > 0) o .

(D 0 0 zo - cc> z

Eisen 1 3 5 10 1 20
verblijfsruimte
Geweld

Info/procedure 1 1 12 9 3 26

Nog onbekend

Ordemaatregel 2 5 7 14

Persoonlijke 4 6 2 28 25 9 74
voorwerpen
Regime 8 3 4 2 17

Rekcourant 4 4 4 16 18 1 47

Rogatoirverzoek 16 2 18

Schadeverhaal 1 1

Selectieoverpl. 2 4 5 3 14
(extern)
Selectieoverpl. 4 2 3 2 11
(intern)
Transport 1 1 2

Verlaten inrichting 7 4 1 12

Verzorging (div) 15 13 1 54 34 3 120

Verzorging (godsd. 1 1 1 3
levensovertuiging)
Verzorging 1 1 16 10 8 1 37
(medische)
Verzorging 3 25 3 28 23 4 86
(persoonlijke)
Totaal 76 218 29 277 306 17 68 991

Deze rubricering komt uit het landelijk klachten volg- en registratiesysteem, genaamd

Klaver. Bij de onderwerpen is aansluiting gezocht bij de rubricering in de Penitentiaire

beginselenwet.
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Doorlooptijden in dagen: (gemiddeld 53 dagen in 2019)

Uitstroom 0-10 11 -30 31 -40 41 -50 51 -60 >60
999 128 227 128 97 78 341

In 201 9 is het aantal klachten (opnieuw) toegenomen t.o.v. het jaar ervoor, nI. met 1 1 %. De

stijging in 201 8 t.o.v. het jaar daarvoor bedroeg 1 3%. In 201 9 zijn er geen “massaklachten”

ingediend.

Onderstaand een weergave van het aantal binnengekomen klachten in de afgelopen 5 jaar.

In Klaver worden ook de ingekomen verzoeken voor rogatoir horen als binnengekomen

klacht geregistreerd dat zijn er 15 in 2015, 20 in 2016, 23 in 2017, 40 in 2018 en 18 in 2019.

aantal klachten in de afgelopen 5 jaar
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In 78 gevallen is beroep aangetekend tegen een uitspraak van de beklagcommissie.

. 73 beroepen werden door klagers ingediend: 2 maal werd het beroep gegrond

verklaard; 6 maal werd het beroep ongegrond verklaard, 4 maal werd het beroep

niet ontvankelijk verklaard; 4 maal heeft klager het beroep ingetrokken en 57 hoger

beroepen zijn in 2019 nog niet afgedaan.

• 5 beroepen werden door de directie ingediend: 1 maal werd het beroep ongegrond

verklaard, 1 maal werd het beroep niet ontvankelijk verklaard, 1 maal werd het

beroep ingetrokken en 2 beroepen zijn nog niet afgedaan.

Ten opzichte van verleden jaar zijn in 2019 28 hoger beroepen meer ingediend.
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Overige vermeldenswaardige activiteiten!
gebeurtenissen
Uit de plaatselijke media:

DE FABRIEK
. . ‘ • ,Minister Dekker enthousiast

over gevangeniswinkel
SITTARD
DCOR.ATINEZAETS

Goed gedrag belonen, slecht
gedrag afstraffen. Minister
1)ekker (Rechtsbescherming)
was bij zijn bezoek positief
over hoe gewerkt wordt in de
gevangeniswinkel van de Pl
Sittard.

I)e weikwijze in de Pl Sittarci
past keurigbinnen devisieRecht
doen, kansen bieden’ Van VVD-
minister Sander l)ckkei die hij
natit- de 1’veede Kamer stuiiicle.
Het kabinet wil terugval in de cci-
minaliteit veirninclei-en door ge-
detioeerden al binnen de gevari
genismuren te leren verantwooi
delijklwicl te nemen en ze te Ieren
dat goed gedrag loont.

In de externe gevangeniswinkel
I)e 1-abiiek aan de Flandelsatraat
in Sittard - op honderd meter af-
stand van de Geeihoist - werken
2t) tot 25 gedetineerden die in de
laatste twaalf maanden van hun
detentie zitten ter voorbereiding
Of) een leven na de gevangenis.
De Fabriek is ontstaan uit het
nee riot er voor gevangenen te

weinig perspectief is op de ai
beidsmarkt”, legt hoofd arbeid
Raynmnd Brouwers in een vetga
derruimte uit aan niinister Dek-
kc; die zich onderwijl waagt aan
een punt rijsLevhiai met slag-
room
Het selectieproces dooi middel
van sollicitaties is in principe het-
zelfde als in cle burgermaat
schappij. Via een praktijkachool
kunnen gedetineerden tiaar

naast certificaten behalen die als
functie-eis gelden vooi een vol-
gende haan binnen de instelling.
We hebben alle banen ge-

schaald. Aan rle basis staat het
5thOO?iflitikdfl Vtifl bakken voor
de automotive-industrie. Dat ge-
beurt binnen tle Pl. Bij goed ge-
drag kan een gedetineerde pro-
moveren naar een baantje ntet
meer salaris en vrijheden’, zegt
Biouwers.
In cle lbbriekshal staan de schap-
pen van tle ‘winkel’ vol met pro-
ducten als rool.nvorst, lange vin
gers, blikgi-oentes, Napoleon-
ballen en verse prodticten.
lloewel het veel weg heeft van
een echte supermarkt kanerniet
vrijelijk gewinkeld woiden. Ge-
vangenen plaatsen wekelijks hun
bestellingenop eenpapielen lijst,

die ingeleverd ‘vorclen bij de Fa
briek waal gedetineerden the in
de winkel werken de producten
verzamelen. In totaal maken ze-
venhonderd gevangenen uit Mid
delburg, \i—nhera en Sit taid thiai
gebruik van.
Geïnteresseerd loopt I)vkker
langs de schappen en knoopt een
gesprek aan met een jongeman
clie sinds een maand ofdrie in De
Fahiiek werkt. Als L)ekker hoort
dat hij vijfvolle dagen in de week
werkt, is hij aangenaam verrast.
Gemiddeld weiken gedetineer

tleii twintig uur in tie werk Dit is
waar we naaitoe teillen. De tijd
binnen moet benut worden met
zinvol werk. Er is hier goed nage
tiacht ovel de manier waarop ge—
detineerden kunnen groeien. Ik
word hier tvel enthousiast van.”

Pg. 18

Minister Dekker (links) krijgt tekst en uitleg in gevangeniswinkel De Fabriek. c i’ ot ii v
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De winkel is per 1 april 2019 overgegaan naar de Pl Ter Peel. Het aantal klachten m.b.t. de

winkel is hierna explosief gestegen.

Dinsdag 23 juli 2019

De brandweer is maandagavond 22 juli 2019 gealarmeerd voor een incident met gevaarlijke
stoffen in gevangenis de Geerhorst in Sittard.
Even na 18:30 uur kwam er een melding binnen vanuit de Sittardse penitentiaire inrichting.

Alarm
Volgens een woordvoerder is een gevangene uit zijn cel gehaald omdat zijn koelkast was
gaan lekken. Omdat hier mogelijk gevaarlijke stoffen bij vrijkwamen, werd er alarm
geslagen.

Binnenplaats
De brandweer is met een voertuig de binnenplaats opgereden. Brandweerlieden hebben het
lekkende apparaat vervolgens buiten neergezet.

Cel
De gedetineerde is vervolgens nagekeken door een arts, maar was niet gewond. Hij is naar
een andere cel overgebracht.
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Donderdag 11juli 2019

Het blijft lastig om smokkelwaar uit gevangenissen te weren. Bij de Geerhorst in Sittard zijn
dit jaar al 24 telefoons en 28 drugsvondsten gedaan, ondanks de nodige maatregelen om dit
tegen te gaan.

“Het blijft een kat-en-muisspel”, zegt directeur Stefan van den Broek van de Sittardse
penitentiaire inrichting tegen Li.

Speuren
Volgens Van den Broek wordt er twee tot drie keer per week met een hond gespeurd naar
smokkelwaar. “Daarbij worden celcontroles gehouden, inclusief visiteren. Regelmatig
komen we dan drugs of telefoons tegen.” Ditjaar staat de teller al op 24 telefoons en 28
drugsvondsten. Volgens de directeur is dit ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar.

Paraplu
Nieuwe maatregelen zijn echter wel wenselijk volgens Van den Broek. Daarmee reageert hij
op een brief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.
Daarin pleit de minister voor muurdetectie, een ‘gsm-paraplu’ en technische snufjes om
drones en drugs op te sporen bij gevangenissen. “Dat zijn zaken die we goed kunnen
gebruiken. De gsm-paraplu bijvoorbeeld. Met dat apparaat wordt het bereik weggenomen”,
zegt Van den Broek.
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Anaal
Volgens de directeur zijn mobiele telefoons makkelijk te krijgen. “Voor twee tientjes krijg je
bij Ah Express een kleine telefoon die amper detecteerbaar is. Drugs en telefoontjes zijn
moeilijk te ontdekken als ze anaal worden ingebracht.”

Telefoons
Twee jaar geleden werden er in Sittard al extra maatregelen getroffen nadat er bij een
controle veertien mobiele telefoons waren ontdekt. Om dit te voorkomen werden de
luchtplaatsen gehalveerd, werden er netten rond de luchtplekken gehangen en extra
detectiepoortjes geplaatst.
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Algemene conclusie

op een populatie van gemiddeld 306 gedetineerden zijn er in 201 9 in totaal 991 klachten bij

de beklagcommissie binnengekomen. Dit zijn 91 klachten meer dan in 2018.

Het aantal intrekkingen bedroeg dit jaar 326, dit is exact evenveel als in 2018.

Het aantal (deels)gegronde klachten bedroeg in 201 9 76, in 201 8 waren er dit 83.

In het algemeen is de CvT tevreden over de gang van zaken binnen de Pl. Sittard. De

rechten van gedetineerden worden gewaarborgd.

De CvT krijgt van de directie alle ruimte om haar werk te kunnen doen. De samenwerking

met de directie is goed met behoud van de zelfstandigheid van de CvT.

Dit verslag is vastgesteld ter vergadering van de CvT op 6 februari 2020 en

ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Secretaris Voorzitter

E.H.M. Bisscheroux-Heijnens mr. M.M. Beije


