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Conceptwetsvoorstel wijziging regelingen inzake detentiefasering en
voorwaardelijke invrijheidsteN ing
Geachte heer/mevrouw Van Dijk,
Hierbij reageren we namens de Nederlandse gemeenten op Conceptwetsvoorstel wijziging
regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling. Allereerst onze excuses
voor het feit dat wij pas nu aan een inhoudelijke reactie op het voorstel toe komen.
Wij zijn blij dat in Hoofdstuk IVa van het voorstel in de mogelijkheid is voorzien om ten behoeve
van het vaststellen of het aanpassen van het detentie- en re-integratieplan te overleggen met de
gemeente, als blijkt dat de essentiële voorwaarden ontbreken om na ontslag uit detentie aan de
maatschappij te kunnen deelnemen.
—

—

Punt van aandacht hierbij is de uitwisseling van informatie op basis van deze bepaling technisch
goed, veilig en gemakkelijk kan verlopen. Over oplossingen daarvoor denken we graag met u mee.
Ook willen we daarbij betrekken hoe de bevoegdheden zijn om binnen de diverse gemeentelijke
systemen de benodigde gegevens te verzamelen. Ook daarvoor bestaan soms juridische of
praktische belemmeringen.
Ook de aandacht voor continuïteit van zorg is welkom. Het afbreken van lopende zorgtrajecten
werkt averechts en kost alleen maar geld. Om die reden zijn wij voorstander van het idee om na de
screening van een gedetineerde zo nodig contact met de zorginstelling te leggen. Om dezelfde
reden is het belangrijk dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om de Penitentiaire inrichting binnen
te gaan en zo de gedetineerde voor te beieden op zijn ontslag
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Onze belangrijkste punten van aandacht zijn hirmee aan de orde gweest. Wij wensen u veel succes
met het verdere wetgevin9straJct.
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