
Stuurgroep KAT 25/11/2016

aanwezig: Werner Malfet (SD JRB),Dominique Reyniers, Peggy De Busser, Ann Beliën, Cris 
Wandelseck, Sanne Debacker, Pascale Franck, Dillen Diane.

Verontschuldigd: Aloïs Boons, Stef Anthony, Els Swolfs, Tom Goossen, Duerloo Wim.

Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen 
Vlaanderen / Antwerpen

Voorstel Decreet 458 ter ligt momenteel bij de raad van state – vermoedelijk wordt dit goedgekeurd.

Maandag 28 november zit het provinciebestuur en het kabinet van Min. Van Deurzen samen om te 
bekijken of er een overheveling kan zijn van middelen van de prov. Antwerpen naar Vlaanderen, 
met garanties voor behoud van deze middelen voor de prov. Antwerpen. Deze middelen zullen dan 
worden ingezet om extra personeel (coördinator voor Turnhout, casusregisseur,...) in te zetten in 
KAT, FJC,...

 

Overlopen voorstel samenwerkingsakkoord
(zie nota)

Moet er schriftelijke toestemming gevraagd worden aan de cliënten?
Hulpverlening kan dit registreren in zijn dossier, Politie kan dit in een navolgend pv opgenomen 
worden of genoteerd worden op het kantschrift. Een verhoor is niet noodzakelijk.

We kiezen voorlopig uit noodzaak en haalbaarheid voor maandelijkse dossierbespreking.

Kan er een vaste vertegenwoordiger vanuit het OCJ worden aangeduid? Vanuit SDJRB is het niet 
mogelijk om actie te ondernemen zonder gevat te zijn door een jeugdrechter. Werner Malfet zal met 
Aloïs Boons bekijken of er een mogelijkheid bestaat of er toch een vaste vertegenwoordiger kan 
zijn vanuit het OCJ.

We streven ernaar om tegen het einde van het jaar het samenwerkingsvoorstel klaar te hebben. Door
wie wordt dit samenwerkingsakkoord ondertekend?

Alle korpschefs voor de politiediensten
Dirjud
dirco
alle partners



Stand van zaken Ketenaanpak Turnhout

Varia:
Moderator heeft de vraag gesteld om ook te kunnen deelnemen aan de stuurgroep, er zijn geen 
bezwaren tegen hun deelname. Ze zullen door Ann Beliën worden uitgenodigd.
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