Vacature Commissie van Toezicht P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis
De bij de Penitentiaire inrichting voor vrouwen te Nieuwersluis ingestelde Commissie van Toezicht
zoekt een nieuw lid, met deskundigheid omtrent de relatie moeder en kind (kinderbescherming,
jeugdzorg, gedragswetenschap).
De belangrijkste werkzaamheden van de commissie zijn:
− toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming in de penitentiaire
inrichting. Daarbij adviseert de commissie de directie van de inrichting, de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en in voorkomende gevallen de Minister van Justitie
en Veiligheid;
− kennis nemen en behandelen van grieven van gedetineerden en voor zover mogelijk bemiddelen;
− behandeling van klaagschriften van gedetineerden.
De commissie bestaat uit twaalf leden, waarbij het gewenst is dat de commissie zoveel mogelijk een
afspiegeling vormt van de samenleving. In elk geval is een rechter, een advocaat, een arts/psychiater
en een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk lid van de commissie.
De commissie en haar werkwijze zijn gebaseerd op de Penitentiaire beginselenwet.
De commissie vergadert maandelijks op de tweede woensdagmiddag van de maand in aanwezigheid
van de directie. De leden van de commissie zijn bij toerbeurt voor een periode van twee weken
maandcommissaris. De maandcommissaris neemt kennis van de grieven van gedetineerden,
bemiddelt zo nodig om tot een oplossing te komen en stelt zich door persoonlijke contacten met de
gedetineerden regelmatig op de hoogte van de gang van zaken in de inrichting. Van zijn bevindingen
doet hij/zij schriftelijk verslag aan de commissie en de directeur. De leden van de commissie hebben
bij toerbeurt zitting in de beklagcommissie. Deze behandelt klaagschriften van gedetineerden, waarbij
klager en directeur op een zitting worden gehoord. De zittingen vinden maandelijks plaats
voorafgaand aan de commissievergadering.
Van commissieleden wordt verwacht dat zij kunnen functioneren als toezichthouder, een
onafhankelijke, professionele houding hebben, positief kritisch zijn, problemen kunnen verhelderen en
waar mogelijk bemiddelen, maatschappelijke ervaring hebben en om kunnen gaan met
gedetineerden. Verder is het van belang zo nodig overdag beschikbaar te zijn.
De leden van de commissie worden door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemd en ontslagen.
De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar (tussentijds ontslag is mogelijk) met de mogelijkheid
van herbenoeming. De leden ontvangen naast vacatiegelden een vergoeding voor reis- en
verblijfskosten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. H.A.M. Gill-Blom, secretaris van de
commissie (06-11846905). Een motivatiebrief vergezeld van een CV kan, per email o.v.v. sollicitatie
CvT P.I. Nieuwersluis, worden gestuurd aan cvt.rb-midden-nederland@rechtspraak.nl.
U kunt tot 1 juli 2019 op deze vacature reageren.

