Vacature lid voor de Commissie van Toezicht bij de RJJI De Hartelborgt te Spijkenisse
De Commissie van Toezicht bij de RJJI De Hartelborgt is op zoek naar een nieuwe collega.
Het nieuwe lid wordt op verzoek van de commissie aan de minister van Justitie en Veiligheid voorgedragen ter
benoeming voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van 2 maal herbenoeming.
De Commissie bestaat uit 11 leden. De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen bepaalt dat de samenstelling
van de Commissie zo breed mogelijk is. In ieder geval maken een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke
macht, een advocaat, een deskundige op het gebied van de gedragswetenschappen en een deskundige op het
gebied van de pedagogische hulpverlening deel uit van de commissie. Tevens dient blijkens het Reglement
justitiële jeugdinrichtingen, een psychiater lid te zijn van de commissie van toezicht.
De Commissie van Toezicht heeft tot taak:
•
•
•

toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de detentie in de RJJI;
zorg dragen voor de behandeling en bemiddeling van klaagschriften;
het geven van advies aan de directie, de Minister of de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming.

De leden van de commissie van toezicht hebben altijd toegang tot de inrichting en tot alle afdelingen. Zij kunnen
dossiers van de jeugdige inzien en het personeel om inlichtingen vragen.
De leden van de commissie hebben regelmatig persoonlijk contact met de jeugdige en stellen zich op de hoogte
van het reilen en zeilen in de inrichting.
De commissie vergadert maandelijks, te weten op de derde dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 17.00 uur in
de inrichting in aanwezigheid van de directie. In deze vergadering worden de lopende zaken besproken, doen de
weekcommissarissen en de leden van de beklagcommissie verslag van hun werkzaamheden. In een aantal
vergaderingen wordt een speciaal thema behandeld, dit aan de hand van een aantal aandachtspunten binnen de
Commissie van Toezicht.
Voor het bijwonen van vergaderingen en beklagzittingen en het optreden als weekcommissaris wordt een
financiële vergoeding (vacatiegelden en reiskosten) toegekend.
Vacature
Onze commissie is op zoek naar een psychiater.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw brief en curriculum vitae sturen aan mw. mr. J.A.
Seebregts, secretaris van de Commissie van Toezicht bij de RJJI De Hartelborgt. Adres: Rechtbank Rotterdam,
locatie Dordrecht, Postbus 7003, 3311 GC Dordrecht of per mail j.seebregts@rechtspraak.nl
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie van
toezicht bij de RJJI De Hartelborgt, dhr. drs. W. Brandt per e-mail: brandt@ziggo.nl of telefonisch 06-10445339

