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Pg. 01 De inrichting

De inrichting

Pl Sittard

Afdelingen en regimes

Alle afdelingen van de Pl Sittard zijn aangewezen als inrichting voor mannen. met een

regime van beperkte gemeenschap alsmede als inrichting met een normaal

beveiligingsniveau.

In totaal zijn er 310 cellen, waarvan 280 enkele cellen (EO) en 32 dubbelcellen (MPC).

Dit betekent dat als alle cellen optimaal gevuld zijn, er een capaciteit is van 344 plaatsen.

Afdeling A met bijbehorende voorzieningen is aangewezen als gevangenis en bestaat uit

53 EO en 10 MPO:

Afdeling B met bijbehorende voorzieningen is aangewezen als huis van bewaring (HvB) en

bestaat uit 79 EO en 11 MPO

Afdeling C met bijbehorende voorzieningen bestaat uit 52 EO. waarvan 25 Extra Zorg

Plaatsen. 25 ISD plaatsen en 2 straf- en isoleercellen,

Afdeling D is aangewezen als HvB en bestaat uit 79 EO en 11 MPO:

Afdeling E is aangewezen als inkomstenafdeling met HvB regime en heeft 17 EO.
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De commissie van toezicht

De commissie van toezicht (verder. CvT) van de Pl Sittard bestaat LIit de volgende leden:

• Mr. MM. Beije, lid sinds 1 januari 2010. tevens voorzitter van de beklagcornmissie

sinds 3 mei 2012: 1ste herbenoeming 3 mei 2017 en benoemd tot 3 mei 2022:

senior rechter in de sector strafrecht van de rechtbank Limburg.

• Dr. A. Bennaghmouch. lid sinds 1 februari 2008, 1ste herbenoeming 1 februari 2013,

2 herbenoeming 1 februari 2018 benoemd tot 1 februari 2023:

huisarts: maatschappelijk bestuurlijk actief.

• Mw. mr. J J.A Bonnemayer, lid sinds 1 september 2018 en benoemd tot

1 september 2023.

gepensioneerd juridisch medewerker, voormalig secretaris van de CvT.

• Dhr. A.G H.G. Bremmers. lid sinds 1 oktober 2015. 1 herbenoeming 1 oktober

2020 en benoemd tot 1 oktober 2025:

teammanager Algemeen Opvangcentrum Impuls en team Ambulante

Woonbegeleiding Maastricht.

• Drs. RAG Corten. lid sinds 1 oktober 2012. iste herbenoeming 1 oktober 2017 en

benoemd tot 1 oktober 2022,

gepensioneerd plv. rector Sint Maartens-college Maastricht.

• Mr. G.L A.M. van Doveren. lid sinds 1 oktober 2012. 1ste herbenoeming 1 oktober

2017 en benoemd tot 1 oktober 2022:

advocaat.

• Dhr J.A.J Ellenbroek, lid sinds 1 september 2018 en benoemd tot 1 september

2023,

gepensioneerd docent lichamelijke opvoeding.

• Mw mr. 0 Reijntjes-Wendenburg: lid sinds 1 september 2014, 1ste herbenoeming

1 september 2019 en benoemd tot 1 september 2024:

advocate.

• Dr A W.C R. Smulders lid sinds 1 maart 2017 en benoemd tot 1 maart 2022

gepensioneerd huisarts.

• Dhr. E.J.M.P. Wijnands. lid sinds 1 september 2018 en benoemd tot 1 september

2023.

cognitief-gedragstherapeut.



Pg. 03 De commissie van toezicht

Mw. E.HM. Bisscheroux-Heijnens, juridisch medewerker bij de rechtbank Limburg, is per

1 april 2018 benoemd tot ambtelijk secretaris van de commissie.

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is gevestigd in de rechtbank Limburg,

Locatie Roermond, Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond. Postbus 950, 6040 AZ

Roermond



Activiteiten in het kader van de advies- en
Pg. 04 tnzichthnaidnd tank

Activiteiten in het kader van de advies- en
toezichthoudende taak

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

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

Vanwege de landelijke maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus

(COVID-19) is de vergadering van de maand april 2020 vervallen. In mei heeft de

vergadering plaatsgevonden via Skype voor bedrijven. Dit is niet heel succesvol verlopen

omdat niet alle leden verbinding konden maken. In de maanden juni, juli en augustus was

het gelukkig weer mogelijk om in de Pl te vergaderen, met een maximum van 10

aanwezigen. Door de aanscherping van maatregelen werd de vergadering van oktober

opnieuw geannuleerd. In november en december is de vergadering opnieuw via Skype voor

bedrijven georganiseerd.

In 2020 werd de directie van de Pl Sittard gevormd door:

de heer S. van den Broek, vestigingsdirecteur. mevrouw H. Theloesen. mevrouw Y. Barten,

plv. vestigingsdirecteuren en de heer A. Alberts (per 1 april 2020) plv. vestigingsdirecteur i.o.

De vergadering verloopt volgens een vaste agenda:

- Opening van de vergadering

- Verslag van de vorige vergadering

- Actiepunten lijst

- Beschikkingen beroepscommissie. jurisprudentiebulletin

- Beschikkingen beklagcommissie

- Ingekomen stukken

- Verslag van de maandcommissaris

- Mededelingen van de directie

- Vaststellen data beklagcommissie

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

werkzaamheden. Vanwege de coronamaatregelen is hier in 2020 geen uitvoering aan

gegeven.

Leden van de CvT wonen de vergadering van de Gedeco bij, Echter vanaf 1 april 2020

werden deze leden niet meer in de inrichting toegelaten vanwege de coronamaatregelen.

De CvT ontvangt wel tijdig de agenda en de verslagen. In de vergaderingen van de CvT

worden bijzonderheden uit het Gedeco-overleg besproken. Het Gedeco-overleg wordt

gefacHiteerd door de directie.

De heer R. Vial of mevrouw H. Hoornstra. beiden afdelingshoofd, treden op als voorzitter

van het Gedeco-overleg.

Het aantal klachten wordt maandelijks gemonitord en besproken. evenals ontwikkelingen op
het gebied van personeel. veel voorkomende klachten incidenten. etc.

Enkele onderwerpen die in de vergadering van de CvT in 2020 aan de orde zijn geweest:

In de vergadering van februari 2020 is de Koersbepaling van de Pl Sittard voor de komende

vijf jaar door de directeur, Stefan van den Broek. aan de hand van een Power Point

presentatie toegelicht Jaarlijks, in de maand februari, zal een update van de Koersbepaling

worden gepresenteerd

In maart 2020 heeft er een presentatie door de directieleden plaatsgevonden van het te

hanteren coronabeleid (vooruitlopend op een landelijk beleid). mocht zich een besmetting

voordoen in de P.I Sittard. Er zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest, een

bijeenkomst voor personeel en een voor gedetineerden. Ook de Gedeco is op de hoogte

gebracht van de maatregelen die er genomen moeten worden.

Met ingang van 13 maart 2020 zijn door de Minister van Veiligheid en Justitie landelijke

maatregelen getroffen voor alle inrichtingen

Vanwege de coronamaatregelen was de Pl gesloten voor externen en daardoor was het niet

mogelijk de vergaderzaal van de Pl te gebruiken. Nadat de vergadering in april al was

geannuleerd. werd besloten in mei via Skype te vergaderen. Het tot stand brengen van de

verbinding was helaas niet voor iedereen mogelijk en de verbinding was niet altijd optimaal
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De voorzitter kon geen (geluid)verbinding maken en heeft het voorzitterschap aan zijn

plaatsvervanger moeten overgedragen.

Navraag naderhand bij de deelnemers over hun ervaring met deze manier van vergaderen

leerde dat het niet de ideale manier is om een vergadering bij te wonen en dat de voorkeur

voor een volgende vergadering uitgaat naar een fysieke bijeenkomst.

Half april is in de inrichting de eerste coronabesmetting bij een gedetineerde vastgesteld.

Deze gedetineerde is overgeplaatst naar het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen. De

besmette gedetineerde betrof iemand van afdeling 0 met een baantje waarbij hij door de

hele inrichting kwam. De gehele 0-afdeling is in lock-down gegaan voor twee weken. De

gedetineerden kregen wel hun programma aangeboden. maar dan alleen met

medegedetineerden van de eigen afdeling. Ook het personeel van die afdeling kwam daarna

niet meer op andere afdelingen. Er hebben zich geen nieuwe besmettingen voorgedaan.

Om de beheersbaarheid, orde en veiligheid in de inrichting te kunnen blijven garanderen,

zijn per 30 maart 2020 andere uitgangspunten voor de arbeid ingevoerd De grootste

wijziging was het feit dat er afgestapt werd van de arbeidsplicht (reeds vooruitlopend op de

nieuwe wet Straffen & Beschermen en in lijn met de visie van het hoofdkantoor van DJI) en

werd overgegaan naar vrijwillige arbeid. Zo zijn er minder onderlinge contacten. Wie vrijwillig

deelneemt aan de arbeid, ontvangt 150% loon.

Doordat er geen bezoek meer binnenkomt en de verloven van de gedetineerden zijn

ingetrokken. werd minder contrabande overgegeven aan gedetineerden. Maar hierdoor werd

dagelijk niet alleen tussen de 50 en 80 gram drugs over de muur gegooid, maar ook

telefoons. Een deel van de luchtplaats is daarop afgezet. Desondanks werd er nog steeds

veel over de muur gegooid.

In juni heeft een forse ophoging van het aantal plaatsen voor gedetineerden

plaatsgevonden, van 306 naar 323. Voor de corona-crisis zaten 266 gedetineerden in de Pl

Sittard. Dit was een flinke extra belasting voor het personeel. De onrLlst onder de

gedetineerden nam toe toen in de buitenwereld de corona-maatregelen werden versoepeld.

Met ingang van 16juni 2020 zijn de maatregelen in de Pl’s ook versoepeld
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In de vergadering van juli 2020 is het nieuwe wetsvoorstel Straffen en Beschermen in het

kort besproken Daders van zware misdrijven komen niet meer vanzelfsprekend na

tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorlopige invrijheidstelling gaat niet langer

van rechtswege in, maar het OM neemt voor iedere gedetineerde een individuele beslissing.

Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, naar het belang van het

slachtoffer en naar het gevaar voor de maatschappij

De implementatie van de nieuwe wet zal gefaseerd gebeuren. Per 1 september 2020 is het

nieuwe kader DBT ingevoerd. Er wordt dan niet langer gesproken van ‘groen. oranje en

rood’ gedrag. maar van gewenst en ongewenst gedrag

De volgende fase wordt op 1januari2021 ingevoerd. Dan vindt in de eerste 10 dagen de

dossiervorming plaats. In verband met het toekennen van vrijheden wordt ook gekeken naar

de belangen van een eventueel slachtoffer. Gedurende de gehele detentieperiode wordt

getoetst op gedrag. Er wordt van iedere gedetineerde een risicotaxatie gemaakt De weg

naar vrijheden wordt ingewikkelder.

Op 16juli 2020 is een presentatie verzorgd voor de gedetineerden in de inrichting.

Begin augustus 2020 is de 0-afdeling leeggemaakt. De vloeren werden vernieuwd. De

afdeling is gesplitst in een EZV (extra zorg voorziening) en een ISD (inrichting voor

stelselmatige daders). Door deze verandering komen er minder gevangenisplekken (63) ter

beschikking. Na de verbou’ving is er plek voor 25 ISD’ers. Pl Sittard wil een goed ISD

product gaan aanbieden met goede begeleiding. De medewerkers zullen hierin worden

geschoold.

De bestaande EZV wordt de nieuwe inkomsten-afdeling NieLiwkomers stromen vanaf hier in

naar de gevangenis en kunnen daar ook in afzondering worden geplaatst conform de

landelijke COVID-19 richtlijnen van DJI en het RIVM.

Incidenten.

Op 7 mei 2020 deden zich ongeregeldheden voor op de Iuchtplaats. Er zijn rookbommen

over de muur gegooid en de gedetineerden weigerden om naar binnen te gaan Vooral de

gedetineerden op de afdelingen B en D (HvB) wilden zich niet meer confirmeren aan de

coronaregels en -maatregelen

Eind juni 2020 is een gedetineerde in de Pl overleden.
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Op 31 juli 2020 is een personeelslid de toegang tot de inrichting ontzegd naar aanleiding

van met de functie onverenigbaar gedrag

Eind oktober 2020 heeft een gedetineerde in de Pl Sittard suïcide gepleegd door middel van

ophanging.
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Activiteiten in het kader van de
bemiddelingstaak

Onder de commissieleden is een aantal portefeuilles als extra aandachtspunt toebedeeld.
* 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 betreffende portefeuiliehouders 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.

Jaarlijks worden de toetsingscriteria voor CvT’s gevangeniswezen tijdens de vergadering

besproken. In de eerste maanden van 2020 hebben de leden hun portefeuille extra onder de

loep genomen om te zien of deze (nog) voldoen aan de toetsingscriteria.

Enkele leden hebben een Multi Disciplinair Overleg (MDO) bijgewoond, waar eerst alle

nieuw binnengekomen gedetineerden van die week worden besproken en daarna de

reguliere gedetineerden. Iedere gedetineerde wordt elke zes weken besproken. Ook worden

zaken besproken die geen zes weken kunnen wachten. Bij dit overleg zijn het

afdelingshoofd. twee casemanagers. twee P1Wers. een werkmeester, een verpleegkundige

en een backoffice medewerker aanwezig. Het werd zeer gewaardeerd dat de leden van de

CvT aanwezig waren bij dit overleg.

De afdeling onderwijs is ook bezocht. Binnen de Pl Sittard zijn twee onderwijsgevenden

werkzaam (1.5 fte), die beiden zijn afgestudeerd aan de Pabo.

De visie op onderwijs is afgeleid van de visie op re—integratie. Het, in samenwerking met

interne disciplines en keten partners, werken aan re-integratie door een persoonsgerichte

benadering waarbij zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde
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centraal staan. Het onderwijs richt zich primair op het vergroten van de kans op werk na

detentie. Er wordt opgeleid voor erkende certificaten en diploma’s. Het onderwijsplan maakt

deel uit van het D&R plan van de gedetineerde. Onderwijs en de afdeling Arbeid maken

afspraken over onderlinge afstemming rond de in te zetten begeleiding en de voortgang van

de gedetineerde. Gedetineerden leren zelfstandig, met ondersteuning van een docent daar

waar nodig. Alle vestigingen kunnen beschikken over hetzelfde onderwijsaanbod en de

gedetineerde kan na overplaatsing verder met dezelfde online lesstof.

Sport wordt in de inrichting gebruikt voor personeel en gedetineerden. Zij maken nooit op

dezelfde tijdstippen gebruik van de sportlokalen. Op de afdeling sport zijn in totaal vier

instructeurs benoemd. Het personeel is verplicht deel te nemen aan sport binnen de

inrichting. De frequentie is twee uur per twee weken.

Sport voor gedetineerden is op vrijwillige basis. Zij kunnen intekenen op hun afdeling

wanneer ze willen sporten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen van het HvB en

de gevangenis. Gedetineerden in het HvB hebben recht op twee keer 45 minuten sport. de

gedetineerden in de gevangenis, basisprogramma. hebben ook recht op twee keer sport per

week en de gedetineerden in het plusprogramma drie keer.

Er zijn twee binnen-accommodaties: een fitnessruimte met een keur aan toestellen en

gewichten en een standaard (school)gymzaal waar balsporten beoefend kunnen worden.

Verder heeft de afdeling sport de beschikking over twee buiten-accommodaties die ingericht

zijn voor verschillende balsporten. Deze velden zijn van zeer recente datum.

Ook de werkplaatsen zijn door de leden bezocht. Ze spraken met gedetineerden en

werkmeesters. Ook hoofd en subhoofd arbeid werden gesproken. Zij gaven aan over meer

dan voldoende werkopdrachten te beschikken om alle gedetineerden 20 uur arbeid te laten

verrichten. Een grote teleurstelling was dat, na het sluiten van de winkel nu ook de ‘Fabriek’

is gesloten

De medische dienst is eveneens bezocht. De medische dienst bestaat uit een vast team van

huisartsen (2). tandartsen (periodiek bezoek externe tandarts-bus), verpleegkundigen (7

medewerkers) en psychologen.

De belangrijkste veranderingen en high-lights van de medische dienst de laatste jaren:

Personele bezetting

- Overstap van een vaste huisarts in dienst van de Pl naar ‘ingehuurde huisartsen /

waarnemers (2)” tijdens kantooruren en GGD artsen tijdens avond, nacht en weekenden

(FEMU). Dat is niet de beste kwaliteit en combinatie om de beste zorg te kunnen bieden.

Het geeft ook een bepaalde onzekerheid over de continuïteit en er zijn daardoor veel

wisseling in de personele bezetting (artsen).

- Overstap van eigen tandarts in dienst van de Pl naar externe tandheelkundige hulp
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(tandarts-bus). die op gezette tijden komt. wat heeft geleid naar verminderd aanbod

tandheelkundige hulp en de nodige problemen in de planning tijdens de overstap naar het

nieuw systeem.

Medicatie:

- problemen en onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij

medicatie verstrekkingen aan gedetineerden. Opgelost door betere protocollen en beter

omschrijving van de taken van de PIW’ers en medische dienst bij medicatie verstrekking.

Medisch beklag:

- verandering in de wijze van beklag over medische zaken van rechtsreeks klachten

indienen bij de RSJ naar verplichte bemiddeling door hoofd medische dienst. Dit is

succesvol ingevuld door (oud) hoofd medische dienst. Het aantal klachten varieert van 15

tot 40 klachten per jaar met een hoog percentage succesvolle bemiddeling door hoofd MD.

Voor de portefeuille Detentie en re-integratie (D&R) hebben enkele leden een teamoverleg

tussen casemanagers en medewerkers backoffice (BO) bezocht. Elke gedetineerde heeft

een vaste casemanager en BO medewerker: zij werken nauw samen met de reclassering.

Gedetineerden worden aan de voorkant gescreend door de reclassering.

AVG. lange programma’s, BBI (beperkt beveiligde inrichting of half open) en ZBBI (zeer

beperkt beveiligde inrichting of open ïnrichting) zullen in de toekomst overgaan in BBA

(beperkt beveiligde afdeling). Voor het zuiden zal de BBA in Roermond gevestigd worden.

Nu geldt DBT. je gedrag binnen de inrichting bepaalt de vrijheden aldaar. Straks moet je

aantoonbaar actief bezig zijn met je re-integratie. Van taak-denken naar traject-denken. Als

een gedetineerde niet meewerkt, verliest hij zijn VI (voorwaardelijke invrijheidsstelling).

So’vieso wordt de VI straks maximaal 2 jaar.

Niet iedereen zal naar een BBA gaan: je moet gemotiveerd zijn. goed gedrag vertonen, alles

geregeld hebben etc

Voor doorfasering is men afhankelijk van de medewerking van veel partijen: de politie (die

heeft acht weken de tijd om advies uit te brengen). de reclassering (die heeft 28 tot 56

dagen de tijd), het OM. er moet controle van het adres gedaan worden. casemanager en

MDO moeten adviseren.

De leden zouden nog een spreekuur van de casemanager bijwonen. maar dat heeft in

verband met de coronamaatregelen (nog) niet plaatsgevonden.
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Tijdens de vergaderingen van de CvT worden de jurisprudentiebulletins van de Raad voor

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) besproken. waarbij bijzondere aandacht

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

De leden van de CvT (m.u v. de voorzitter van de beklagcommissie) treden 1 b 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. De MC bezoekt ook, 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.

In de tijd dat de coronamaatregelen van kracht waren. was het moeilijker voor de MC om de

gedetineerden te bezoeken. Eerst hebben de gesprekken telefonisch of via briefwisseling

plaatsgevonden. Later is dit veranderd en hebben de gesprekken plaatsgevonden in vooraf

gereserveerde spreekkamers.

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 PIWer. 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 spreekbriefjes die bij de MC worden neergelegd. worden niet

geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem. maar in het verslag van de MC

veergegeven. 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:

V. wilde volgens spreekbriefje klagen over het leveren van boodschappen. Hij noemt dat

menselijk terrorisme en hij wil omroep Li erbij halen. Als ik hem bezoek. blijkt hij te s/apen.

Als hij wakker gemaakt wordt. wil hij er niet over praten.

De heer S bekla.agt zich over het feit dat hij meermaals geprobeerd heeft een afspraak met

de mis te maken vanwege een abces Tot op heden is dat nog niet gelukt. Hij doet een

beroep op de rnaandcommissaris Omdat de arts niet in de Pl aanwezig was, heb ik hem
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telefonisch benaderd en het probleem voorgeschoteld. Hij gaf aan dit de volgende dag aan

te pakken.

1-1, beklaagde zich over het feit dat hij niet terecht kon bij de fysiotherapie. De MC van juni

heeft zich hier ook mee bemoeid. De belofte was dat hij binnen twee weken fysiotherapie

zou knjgen. Hij zou nog niet geweest zijn. Bij navraag modische dienst bleek dat de heer wei

degelijk fysiotherapie heeft gehad. Echter hij is van mening dat het te weinig is.

Ik heb vetvolgens van de gelegenheid gebruik gemaakt om telefonisch kennis te maken met

de nieuw hoofd MD en dit aan te kaarten. Zij legt Lut dat er inderdaad een

capaciteitsprobleem is. Er is geen fysiotherapeut beschikbaar voor de volle 4 dagdelen wat

in maart het geval was. Er is slechts een fysiotherapeut beschikbaar voor 2 dagdelen, maar

dit zal in de nabije toekomst uitgebreid worden naar 4 dagdelen. De vooruitzichten voor

leveren zorg en continuïteit zullen overigens wel somberder worden in de toekomst. De zorg

zal komend jaar moeten gecontracteerd worden via een soort aanbesteding en dat geldt ook

voor fysiotherapie en apotheek zorg. Mogelijk zal dat regionaal ingekocht worden. waardoor

men niet meer met kleine overzichtelijke structuren te maken heeft maar met grote

organisaties. wat ten koste zal gaan van de continuïteiten en de individuele benadering wat

zorg nodig heeft.

Aangezien dhr. Van G. als voorzitter van de Gedeco zeer ijverig is in het verspreiden van

notulen. actielijsten etc.. ben ik even bij hein langsgegaan op de arbeid. Ik heb hem bedankt

voor zijn inspanningen, maar heb hem ook verteld dat wij de notulen van de vergadering.

zoals die gemaakt worden door de secretaris van de directie. aanhouden als de officiële

verslaglegging en dat zijn notulen werkaantekeningen van hem zelf zijn. Ook heb ik hem

geadviseerd om de door hem geschreven notities. zoals een informatiebulletin voor

gedetineerden, vooral in samenspraak met- en slechts na toestemming van de directie te

verspreiden Hij beweerde dat ook gedaan te hebben. Ik heb hem ook verteld dat we

voortaan alleen de vergadering zullen bijwonen en niet meer bij de voorbespreking van de

Gedeco zullen aanschuiven, mede gelet op onze neutrale positie in deze.

Dhr. M verblijft op afdeling E in het kader van veiligheid. Hij vertelde dat hij inmiddels voor

de derde keer in detentie zit voor hetzelfde delict en dat hij zich zelf gemeld heeft. Eerder

was hij geplaatst in Stroe (gevangenis voor militairen), aangezien hij als politieman niet veilig

geplaatst zou kunnen worden in een reguliere gevangenis. Nadat hij zichzelf gemeld had.

was zijn vervachting dat hij opnieuw in Stroe geplaatst zou worden. Omdat hij echter geen

politieman meer is, geen ambtenaar. is besloten dat hij naar een reguliere gevangenis

geplaatst zou worden Hij heeft een verzoek ingediend bij de selectiefunctionaris. maar die

heeft zijn verzoek niet in behandeling genomen. Nu is hij uitgerekend geplaatst in Pl Sittard.

waar een aantal gedetineerden verblijft waarmee bijeen verleden’ heeft 017 die hem nog
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steeds bedreigen. Op zijn eigen verzoek verblijft hij op de E-afdeling. Nu heeft de directeur

hem verteld dat er mogelijk een overplaatsing plaats kan vinden naar een reguliere afdeling

wanneer er op de E-afdeling plaats nodig is voor een psychiatrische gedetineerde, waar die

afdeling voor bedoeld is. Hij vreest voor zijn eigen veiligheid als dat gebeuren zal en heeft

reeds aangekondigd dan niet van zijn cel te zullen gaan zonder begeleiding van personeel.

Ben even bij directeur langsgegaan en zij bevestigde dit verhaal. Ben dhr. M. gaan vertellen

dat hij hooguit kan klagen bi] de selectiefunctionaris en dat hij daarvoor zijn raadsman voor

advies kan raadplegen. Hij begreep dit.

Dhr. S. heeft een klacht geschreven over privacy in zijn dubbel-cel. De halve deur voor het

toilet is weg en hem is geadviseerd er dan maar een laken voor te hangen. Daar is hij het

niet mee eens. Dhr. S. was er zelf niet, maar de PIW-er toonde me zijn cel. Momenteel zit hij

niet meer dubbel, maar er was inderdaad geen deur aanwezig PIW-er gaf aan dat die

deuren wel eens vernield werden en gedetineerden er dan een laken voor hingen. Hij ging

wel meteen een melding maken voor de Technische dienst om de reparatie uit te voeren.

Dat bleek dus op 21 augustus nog niet te zijn gebeuid.

Dhr. W. was boos omdat hij na een periode van covidl9 nu in de bakkerij tewerkgesteld

was. Hij vertelde me dat hij leed aan het carpaal tunnel syndroom (CTS) en dat hij daardoor

veel last had van zijn handen bij het herhaaldelijk moeten tntvoeren van dezelfde

handelingen. Op de bakkerij moest hij doosjes vouwen en dat was funest. Heb hem

uitgelegd dat hij dit met de arts (medische dienst) moest bespreken. Dat had hij gedaan en

er zou ook onderzoek hebben plaatsgevonden door een neuroloog. Die had hem gezegd dat

hij leed aan het carpaal tunnelsyndroom. Hij had al 2 weken geleden een verzoek ingediend

om opgeroepen te worden door de medische dienst om te vragen hem vrij te stellen van

deze arbeid, maar nog geen reactie gehad. Ben naar medische dienst gegaan en kreeg te

horen dat dhr. W. inderdaad onderzocht was, maar dat er geen sprake was van CTS. Toen

ik vroeg of hem dat ook al verteld was. kon men dat niet zo snel achterhalen. Heb gevraagd

of ze hem dat wilden toelichten. Ben een week later even naar de afdeling gegaan om te

horen of dit inmiddels met hem besproken was en toen bleek hij inmiddels ontslagen te zijn.

Gedetineerde H. klaagt erover dat een inrichtingsmedewerker die hem lullo heeft genoemd

en dat zijn UC controle is ingetrokken om onduidelijke reden. Uit navraag blijkt dat deze UC

is ingetrokken omdat er met de etikettering iets mis is gegaan. Alle gedetineerden uit die

batch hebben later opnieuw een UC gehad. Daarnaast is het zo dat het gedrag van deze

gedetineerde te wensen overliet en dat hij door verschillende gedetineerden hardhandig

wordt aangepakt. De selectie functionaris heeft ingestemd met horizontale overplaatsing en

H. is inmiddels overgeplaatst naar P.l. Vught
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De heer W. klaagt erover dat hij bij binnenkomst in de P. 1. op afdeling E is geplaatst. Ik heb

hem heel uitvoerig uitgelegd dat dit is vanwege de coronamaatrege/en. Na een tutleg van

een half uur viel het kwartje dat het niet alleen in zijn belang is, maar ook in ieders belang

dat bij binnenkomst eerst een periode op de E afdeling wordt verbleven. Ook uitgelegd dat

er dus beperkingen zijn door de coronamaatregelen ter zake het luchten.

Gedetineerde M. klaagt erover dat hij geen boeken mag kopen bij bol.corn. De directie heeft

hem per brief tutgelegd wat de reden hiervan is. De directrice zal nog eens naar de

huisregels kijken of daar geen wijziging in dient te komen. zodat toch via bol.com gekocht

mag worden.

Dhr. K. werkte in Heerlen bij Exodus. Hij spreekt heel slecht Nederlands en Engels en is

moeilijk te begnjpen. ook omdat wij in twee verschillende, door glas gescheiden.

spreekkamers zitten. Bij Exodus is hij na een conflict over het inleveren van mobiele

telefoons ontslagen. Hij wil zich daarover beklagen. Tevens geeft hij aan bij Exodus

seksueel onheus bejegend te zijn door twee medewerksters. Na een spitactie op zijn cel in

Pl Sittard werd zijn matras doorzocht. Dat kreeg hij niet terug waardoor hij drie dagen op de

grond moest slapen. Ook heeft hij zijn kleding bij Exodus moeten achterlaten. Hij zal met zijn

advocaat over de zaak bij Exodus in beklag gaan en over de behandeling in Sittard zal de

CvT een beklag ontvangen. Wie zijn casemanager is. weet hij niet. bovendien is die volgens

hem steeds op vakantie.

Dhr. W. zit als niet-roker op een meerpersoonsce) met een roker. Hij wil niet samen met een

roker op een cel. Hij heeft zijn klacht neergelegd bij de medische dienst maar die heeft hem

naar de maandcommissaris vertvezen Naar zijn zeggen dreigen de PIW’ers hem met

plaatsing op de ISO als hij er moeilijk over doet. Hij wil op een MPC met een niet-roker of op

een eenpersoons cel. Met zijn mentor is het contact verstoord. Hij denkt dat zijn

casemanager ene Nina is. Gesprek met plv. directeur gehad. De situatie werd kort daarna

opgelost hoorde ik per telefoon van de p1. directeur.
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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 (roLilerend 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.

Door de coronamaatregelen zijn de beklagzittingen in de Pl Sittard miv. 16 maart 2020

geannuleerd. In de daaropvolgende periode zijn, om geen achterstand op te bouwen, zoveel

mogelijk klachten schriftelijk afgedaan. Na de versoepeling van de maatregelen is de CvT in

augustus weer met fysieke beklagzittingen van start gegaan. Helaas was dit van korte duur,

want in oktober werden de fysieke beklagzittingen opnieLiw door de directie geannuleerd.

In december zijn twee enkelvoudige zittingen gepland om via telehoren vanuit de rechtbank

een aantal rogatoire verzoeken af te doen. Beide keren is het om technische redenen niet

gelukt om verbinding te leggen met de inrichting, waardoor deze zaken noodgedwongen

overgeheveld moeten worden naar 2021.
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De klachten die in 2020 zijn binnengekomen, zijn als volgt afgehandeld:

Totaalc
G)

D klachten
c - —

) - —o 2 -D - - .—-—c
u2 C) 1) c 2c1
65D D) > G) D)LcDJ G)— o o
2c3 Q

Activiteiten (arbeid) 5 30 1 14 13 7 70

Activiteiten (div) 1 12 12 9 34

Activiteiten (luchtl 6 3 4 3 16

Activiteiten(sport) 4 24 16 44

Bejegening 1 30 9 40

Compensatie 1 1

Contact buitenw. 1 1 5 6 22
(bellen)
Contact buitenw. 20 12 11 1 44
( bezoek)
Contact bLi tenv 3 10 5 1 19
(post)
Controle 1 3 1 1 6

DBT 10 18 7 5 4 44

Discipl. straf 14 68 1 6 17 5 1 11

Eisen 3 3 1 7 1 15
verblijfsruimte

Geweld 1 1

info/procedure 3 7 1 4 4 1 20

ISD 1

Ordemaatregei 1 11 1 2 15

Persoonlijke 10 24 3 15 13 6 71
voorwerpen
Regime 7 8 5 1 21

Rek. courant 3 4 2 6 11 26
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Rogatoir verzoek 1 2 5 10 18
inkomend)

Schadeverhaal 3 2 5

Selectie overpl. 2 1 9 1 13
(extern)
Selectie overpi. 1 12 7 6 1 27
(intern)
Transport 2 1 3

Verlaten inrichting 2 8 4 3 1 18

Verzorging (div) 10 16 5 16 16 63

Verzorging (godsd. 1 3 2 1 7
leven sovertu ig ing)
Verzorgng 7 3 10 6 2 28
(mcdi sche)
Verzorging 2 6 1 3 2 2 16
(persoonlijke)
Totaal 84 309 19 195 162 5 45 819

De rubricering komt uit het landelijk klachten volg- en registratiesysteem, genaamd Klaver.

Bij de onderwerpen is aansluiting gezocht bij de rubricering in de Pbw beginselenwet.

Doorlooptijden in dagen

Uitstroom 0-10 11-30 31-40 41-50 51-60 >60
846 88 427 140 83 41 67

De gemiddelde doorlooptijd in 2020 was 33 dagen, dit is het laagste gemiddelde in jaren. Dit

is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor enerzijds meer klachten dan normaal

schriftelijk zijn afgedaan en anderzijds de uitgaande rogatoire verzoeken nog niet zijn

afgehandeld

In 2020 is het aantal klachten afgenomen t o.v. het jaar ervoor. nI met 17,5 % In 2019 was

er nog een stijging te zien van 11% t.o.v. het jaar daarvoor. In 2020 zijn geen

massaklachten ingediend.

Onderstaand volgt 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 20 in 2016, 23 in 2017, 40 in 2018. 18 in 2019 en 45 in 2020.
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In 2020 werd in 88 gevallen beroep aangetekend tegen een uitspraak van de

beklagcommissie. In 2019 werd in 78 zaken beroep aangetekend.

• 86 beroepen werden door klagers ingediend: 1 maal werd het beroep gegrond

verklaard: 6 maal werd het beroep ongegrond verklaard. 2 maal werd het beroep

niet ontvankelijk verklaard: 9 maal heeft klager het beroep ingetrokken en 68 hoger

beroepen zijn in 2020 nog niet afgedaan.

• 2 beroepen werden door de directie ingediend deze zijn nog niet afgedaan.
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Overige vermeldenswaardige activiteiten!
gebeurtenissen
Uit de regionale media (Dagblad De Limburger en Li):

Eerste Limhurgse gedetineerde met corona in gevangenis

Sittard 24O4-2020 om 09:43 door Door Jos Eroorits

in de gevangenis in Sittard is donderdag bij de eerste

gevangene in Limburg corona vastgesteld. Hij wordt deze

vrijdag overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in

Scheveningen. Dat heeft woordvoerder Rohert Meijer van de

Dienst Justitiële inrichtingen bevestigd. De man zat al enige

tijd in een aparte cel in quarantaine omdat hij corona

gerelateerde klachten had, Donderdag wees een test Uit dat

hij inderdaad besmet is. In de Penitentiaire inrichting Sittard

(voorheen De Geerhorst) verblijft momenteel nog een tweede

gedetineerde die is afgezonderd omdat hij

..verkoudheidsklachten” heeft.

Volgens Meijer zit in de gevangenis in Roermond en in de

vrouwengevangenis in Ter Peel in Evertsoorci niemand met

klachten die zouden kunnen wijzen op corona. Sinds cle eerste

maatregelen die half maart zijn genomen is in Nederlandse

gevangenissen bij tien gedetineerden corona vastgesteld.

Twee van hen lagen al in het gevangenisziekenhuis in

Scheveningen. Daar komt vrijdag de Limburgse gedetineerde

als derde bij. in Scheveningen zijn artsen beter toegerList op

de intensieve behandeling van coronapatiënten. ‘ zegt

voorlichter Meijer. Om privacy redenen wil hij geen verdere

informatie geven over de patiënten. Volgens bronnen zat de

man al voor het uitbreken van de corona—epidemie vast in

Sittard. Meijer wil daar niet op ingaan.
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Veroordeelde leider Bende van Venlo Frenke P. na jaren weg uit bajes

Sittard 31-07-2020 om 13:03 door Jos Emonts

Frenkie P., de tot levenslang veroordeelde leider van de Bende van Venlo,

zal na een jarenlang verblijf in de gevangenis van Sittard moeten wennen

aan een nieuwe leef en woonomgeving. De 47-jarige Venlonaar is vanuit de

voormalige Geerhorst overgeplaatst naar de gevangenis van Arnhem. Dat

heeft zijn advocaat Sjanneke de Crom bevestigd.

r
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Bezoek weer welkom in Sittardse gevangenis 16-06-2020 om 20:47 door

Laurens Schellen

Gedetineerden in de penitentiaire inrichting (Pl) in Sittard, evenals die in

andere gevangenissen, mogen weer bezoek ontvangen. Minister Sander

Dekker heeft daarvoor toestemming gegeven. Bezoekers moeten wel achter

plexiglas blijven. Vanwege de coronapandemie kregen gedetineerden sinds

medio maart geen bezoek meer. Ze mochten evenmin met verlof.

Tumult

Vorige maand nog zorgde een groep gevangenen in Pl Sittard, voorheen De

Geerhorst, voor tumult toen ze weigerden naar hun cellen te gaan na een

voortijdig beëindigd luchtuurtje. Dat werd abrupt afgebroken nadat van

buitenaf rookbommen over de gevangenismuur waren gegooid.

Sinds de invoering van de coronamaatregelen worden er geregeld spullen

over de muren van de Sittardse gevangenis gegooid. Daarbij gaat het onder

meer om smokkelwaar als drugs en mobiele telefoons. Reden voor de politie

om rond het complex extra patrouilles uit te voeren.
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Gedetineerde Pl Sittard dood aangetroffen in cel

23-10-2020 om 18:34 door Paul Dolhain

In de gevangenis in Sittard hebben bewaarders vrijdagmiddag een

gedetineerde levenloos aangetroffen in zijn cel. De Penitentiaire Inrichting

Sittard gaat uit van zelfdoding. De politie is ingeschakeld en doet ter plaatse,

samen met medewerkers van de gevangenis, onderzoek naar de situatie.
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Gevangenis Sittard zet deel van luchtplaats af om gooien van

smokkelwaar over de muur tegen te gaan

08-04-2020 om 13:20 door Paul Dolhain

De penitentiaire inrichting De Geerhorst in Sittard heeft maatregelen

getroffen om smokkelwaar dat over de muur van de gevangenis wordt

gegooid tegen te gaan. Ook voert de politie patrouilles uit.
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Algemene conclusie

Op een populatie van ruim 300 gedetineerden zijn er in 2020 in totaal 819 klachten bij de

beklagcommissie binnengekomen. Dit zijn 172 klachten minder dan in 2019. Het aantal

intrekkingen bedroeg ditjaar 171. ditzijn 155 intrekkingen minder dan in 2019. Het aantal

(cleels)gegronde klachten bedroeg in 2020 96. in 2019 waren dit er 76.

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

rechten van gedetineerden worden voldoende gewaarborgd.

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

De CvT krijgt van de directie de ruimte om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren,

hoewel dat dit jaar niet altijd even makkelijk was vanwege de coronamaatregen. waardoor

toegang tot de inrichting slechts in beperkte mate mogelijk was.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de CvT op 11 februari 2021 en

ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Secretaris Voorzitter

E.H M Bisscheroux-Heijnens mr MM.Be


