Bijlage 3:

Instructie vervolging OM

Of het OM tot vervolging zal overgaan op grond van art. 184 WvSr wordt per zaak beoordeeld.
Onderstaande criteria dienen hierbij als richtlijn.
Bij drugsrunners en straatdealers:
- sfeerverbaal over de buurt moet aanwezig zijn (inzoomen op drugs[runner]overlast in de wijk)
- Strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak moeten onvoldoende hebben opgeleverd
(gebiedsgerichte aanpak)
- Individuele antecedenten moeten er zijn, bestaande uit:
o 2 keer veroordeling/ overtreding 184 Wsr voor drugsgerelateerd (overtreding of
misdrijf) delict over afgelopen 4 jaar
o 2 keer in het afgelopen jaar (na veroordeling) mutaties in het politiesysteem
betreffende drugsgerelateerde delicten.
Zwervers, alcoholisten:
• indien uit de mutaties onvoldoende duidelijk wordt wat de ernstige en herhaaldelijke overlast is
in de buurt, is een sfeerverbaal noodzakelijk (inzoomen op drankgebruik en zwervers).
• strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van het probleem moeten niet voldoende hebben
opgeleverd (gebiedsgerichte aanpak en VAV aanpak)
• de individuele hulpverlening bij deze persoon heeft de situatie niet verbeterd.
• 4 veroordelingen afgelopen 4 jaar (overtredingen)
• 2 mutaties het afgelopen jaar betreffende drank/zwerver.
Jeugd:
• sfeerverbaal over de buurt waaruit blijkt dat het een wijk/buurt betreft waar sprake is van
stelselmatige ernstige overlast, tenzij er zodanige mutaties aanwezig zijn waaruit deze
signalen duidelijk naar voren komen.
• er moet vastgesteld worden dat het gaat om een overlastgevende persoon; de jeugdige moet
zich in elk geval 2 afzonderlijke keren zich schuldig hebben gemaakt aan overlast
gerelateerde (strafbare) feiten (in de afgelopen 13 maanden) in een bepaald gebied/wijk.
• de afweging moet gemaakt zijn of handhaving op grond van APV zinvol is of niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid.
• Aanpak hulpverlening is aangeboden en/of opgestart en/of de aanpak heeft het
overlastgevende/ strafbare gedrag niet doen ophouden.
Veelplegers:
• indien uit de mutaties onvoldoende duidelijk wordt wat de ernstige en herhaaldelijke overlast is
in de buurt, is een sfeerverbaal noodzakelijk.
• er moet vastgesteld worden dat het gaat om een overlastgevende persoon; de
veelpleger moet zich in elk geval 2 afzonderlijke keren (in de afgelopen 13 maanden) hebben
schuldig gemaakt aan overlast gerelateerde strafbare feiten in een bepaald gebied/wijk.
• eerdere/andere (gedrags)interventies hebben niet geleid tot het stop zetten van
overlastgevende gedragingen.
Hooligans:
• als er een eerdere persoonsgerichte aanpak heeft plaatsgehad op grond van een andere
aandachtsgroep, bijv. jeugd, zijn de resultaten daarvan in het dossier neergelegd.
• duidelijk moet worden dat betrokkene zijn ordeverstorend gedrag zal voortzetten als niet wordt
ingegrepen en dat deze aanwijzingen kunnen zijn gelegen in het gedrag van betrokkene in de
afgelopen periode.
• indien er ernstige bezwaren bestaan tegen de verdachte (bijv. bij verdenking van een misdrijf
waarop VH is toegelaten) en aanleiding bestaat voor een gedragsaanwijzing door de OvJ,
volgt bespreking van de persoon in een casusoverleg waarbij gemeente, politie en OM zijn
vertegenwoordigd.

