
persoonsgegevens Persoonsgegevens Persoonsgegevens

1 16-01-2016 2016016377 Alcohol coma

2 16-01-2016 2016014970 Harddrugs

3 16-01-2016 2016014970 Softdrugs

4 15/16-01-2016 2016019121 Alcohol

5 16-01-2016 Alcohol

6 23-01-2016 2016021880 alcohol

7 30-01-2016 2016027388 Alcohol+valse na<
8 31-01-2016 2016027443 Alcohol
9 31-01-2016 2016027443 Alcohol

10 31-01-2016
11 08-02-2016 2016034854 alcohol
12 09-02-2016 2016036946 belediging
13 05-02-2016 2016027469 Alcohol
14 05-02-2016 2016033746 ale bij zich
15 07-02-2016 2016034061 Alcohol coma
16 08-02-2016 2016034793 openb dronkens
17 11-02-2016 2016027388 alcohol
18 07-04-2016 2016088474 alcohol
19 15-apr 2016097495 alcohol intox
20 24-04-2016 2016104937 Alcohol intox
21 05-02-2016 2016027469 alcohol intox
22 31-01-2016 2016027392 alcohol coma
23 31-01-2016 2016027392 ale intox

31-01-2016 2016027392 ale intox
26-01-2016 onbekend ale intox

(moeder) |Aanwezig + veiliggesteld

Aanwezig + veiliggesteld
(weinig beeldmateriaal)
Aanwezig + veiliggesteld

IN TE VULLEN
onbekend bij verb.

(moeder)

vader tp gekomen
Ouders
ouders en jongere
Ouders

aanwezig + veiliggesteld, (2x film)

aanwezig + veiliggesteld

aanwezig + veiliggesteld
Aanwezig (nog op zepcam)
Aanwezig (nog op zepcam)
Aanwezig (nog op zepcam)
D O O R m n
aanwezig + veiliggesteld
aanwezig+veiliggesteld
Beelden getoond aan ouders
Telefonisch contact ouders
geen beelden, maar live confrontatie
geen beelden maar aanhouding
geen beelden, maar live confrontatie
TP gekomen en zoon gezien
Beelden getoond aan ouders
confrontatie ouders bij thuisbrengen
Confrontatie met de beelden
Geen confrontatie plaatsgevonden
thuis gebracht omdat ouders niet ber
Geen confrontatie plaatsgevonden
Confrontatie met de beelden



persoonsgegevens Persoonsgegevens Persoonsgegevens

Positief en afgerond. |Ouders gescheiden Gespr bij < alcohol;
beelden nog half jaar bewaren

positief en afgerond Ouders gescheiden HALT verwijzing.

Positief gesprek afgeror geen HALT verw. Door H H ^ M - L L i
mm—mm

nog onbekend
Positief en afgerond

V a d e r M

Halt verwijzing

Wordt opgepakt door 12 uur werkstraf en Halt
Gedrag moeder (opruien) Mini's 12
Ouders zeer positief Halt verwijzing
Zeer positief over ons contact Halt verwijizin
Vader tp gekomen Halt verwijzing
verst openb orde Halt verwijizing
Ouders zeer positief Halt verwijzing

, Ouders zeer positief Halt verwijzing
Ouders zeer positief schaamte jeugdige Halt verwijzing
Ouders zeer positief Halt
Ouders zeer positief jeugd schaamte halt

mog drugs
w a r e n . m o g d r u g s

Halt

mog drugs halt erg vreemd gedrag. Wegrennen na staande houding
Ouders zeer positief halt rustig qua gedrag, maar duidelijk dronken




