INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Ophoudcellen en een ophoudkamer

LOCATIE

Politiebureau Garipitoweg

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de ingeslotenen in de ophoudcellen en in de
ophoudkamer te kunnen beoordelen

INSPECTIEDATUM

4 oktober 2017

TOETSINGSKADER/METHODE CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet- en
regelgeving, richtlijnen en standaarden. De commissie maakt bij een
inspectiebezoek gebruik van een model Inspectie Verslag.
AANLEIDING INSPECTIE

Gepland aangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De ophoudcellen en een ophoudkamer zijn gelokaliseerd in het
politiebureau te Garipitoweg. De ophoudcellen zijn ruim van opzet en
bieden in de meeste gevallen de mogelijkheid om jeugdigen/vrouwen
en mannen van elkaar te scheiden.
De cellen zijn geplaatst in drie delen van het gebouw. In alle celgroepen
zijn er een of meerdere cellen buiten gebruik. De hygiëne buiten de
bruikbare cellen alsmede de luchtkwaliteit wordt slecht beïnvloed
doordat de ongebruikte cellen gebruikt worden voor opslag van
goederen die vrij stoffig van aard zijn.

TOESTAND VEILIGHEID

Een ontruimingsplan ontbreekt. Het is niet ondenkbaar dat
ingeslotenen vergeten worden bij een calamiteit.

TOESTAND VERZORGING

Er was een ingeslotene, een minderjarige die sliep. De CTA had daarom
geen contact met de ingeslotene.

TOESTAND BEJEGENING

Er is sprake van een slechte ventilatie doordat de luchttoevoer in de
cellengroepen beperkt is en ook doordat lege ruimtes worden gebruikt
voor materiaal opslag. Zelfs een motorfiets in gebruik werd in de gang
geparkeerd.

BESCHOUWING

Met name het ontbreken van een ontruimingsplan en een centraal
systeem om de bezetting van de cellen te kunnen monitoren zijn niet
acceptabel.
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CONCLUSIE

1. Er dient op korte termijn een calamiteitenplan te worden
gemaakt.De veiligheid van een ingeslotene kan nu niet
gegarandeerd worden bij een calamiteit.
2. Brandbestrijdingsmiddelen als mede ontruimingsroutes en het
verzekeren dat ook de ingeslotenen veilig ontruimd worden
dienen “in place” te zijn.
3. De ventilatie van de cel groepen is onvoldoende en dient
aangepakt te worden. Gedurende het korte verblijf in de ruimte
was een temperatuurswijziging reeds waarneembaar.
4. Er dient een centraal systeem te zijn om de bezetting van de cellen
te kunnen monitoren.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. Bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/ brandveiligheid

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

12 mei 2018

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Niet ingeleverd.
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