Verslag vergadering begeleidingscommissie Domus Wehl d.d. 13 maart 2018.
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter), Henriëtte van Olst, Ellen van Woudenberg, Jaap Oudshoorn
en Geert Wanders.
Afwezig met kennisgeving: Hans de Voer.

1) Verslag vergadering 16 januari 2018.
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van een betreffende vraag van Ellen gaat Henriette in op de personele
wisselingen die hebben plaatsgevonden. 1 nieuwe medewerker heeft om persoonlijke redenen
geconcludeerd dat hij bij de domus niet op zijn plek zit en heeft weer ander werk gezocht en
gevonden.
Verder wordt er ook naar aanleiding van een vraag van Ellen gediscussieerd over het bewonen
van de boerderij en het nog niet aanwezig zijn van camerabeveiliging. De voorzitter schetst nog
eens de achtergrond van het wonen in de boerderij. Henriette zegt dat het verzoek om
camerabeveiliging nog binnen het Leger des Heils in procedure is.
2.Ingekomen stukken.
- Mail van H. Teernstra d.d. 21 februari 2018.
Als reactie op de mail van de voorzitter d.d. 20 februari 2018 heeft de heer
Teernstra een mail gestuurd met een herhaald verzoek om een onderzoek naar de
problematiek van de waardedaling / onverkoopbaarheid van de woning.
Geert Wanders schetst de problematiek waar de heer Teernstra op doelt en de procedure
Die hij heeft gevolgd. In de begeleidingscommissie wordt uitgebreid gesproken over de taak
van de commissie zoals vastgelegd in het beheersplan. Conclusie is dat gelet de
taakomschrijving het niet aan de commissie is om een actieve rol te spelen in deze
problematiek. Wel past het in de signalerende taak van de commissie om deze zaak nog eens
onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Afgesproken wordt dat de voorzitter een antwoord opstelt dat dan via
het mailadres van de begeleidingscommissie domus Wehl wordt verstuurd.
3) Terugkoppeling gesprek voorzitter d.d. 21 februari 2018 met dorpsraad Wehl.
De voorzitter koppelt in het kort terug. Vanuit de dorpsraad waren er ook geen signalen die
om verdere bespreking vragen. Wel heeft hij de dorpsraad uitgenodigd om ook aan de
vergadering van 23 mei 2018 deel te nemen als ook burgemeester Boumans bij de
begeleidingscommissie aanschuift.
Tijdens het overleg met de dorpsraad was Hans de Voer, wijkagent ook aanwezig.
Volgens de dorpsraad is de wijkagent niet of nauwelijks zichtbaar. Hans heeft aangegeven dat
de tijd die hij aan de domus moet spenderen ook van zijn beschikbare tijd afgaat.
De dorpsraad vindt dat er te weinig uren voor Wehl zijn en wil dit bij de burgemeester
aankaarten.
4) Informatie van leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
Henriëtte geeft naar aanleiding van een vraag van Ellen nog kort een toelichting op de
personele wisselingen zoals in de vorige vergadering besproken. Er is nu nog 1 vacature.

De bewoner die eerder uitgeplaatst is geweest naar Ede is weer terug. Hij blijft overlast
veroorzaken (ingooien ruit, aanvallen medewerker) Er wordt in overleg met de gemeente
gekeken naar een WLZ indicatie. Hij zou dan naar de Domus Plus kunnen in Lunteren.
Behalve een app-contact van Henriëtte met een supermarkt is er niets te melden
Wel zijn er intern enkele voorvallen geweest. Om deze reden worden er vóór 1 mei met alle
bewoners afspraken gemaakt wat betreft het gebruik van alcohol.
5) Ontwikkelingen Domus.
Alle beschikbare plaatsen zijn bezet. Er zijn nu 3 vrouwelijke bewoners.
Als er een nieuwe bewoner komt dan wordt met de persoonlijk begeleider binnen 3 dagen de
dagbesteding geregeld.
6) Communicatie.
Er zijn geen berichten in de pers geweest. Met Henriëtte wordt afgesproken dat er op korte
termijn weer een column van de domus verschijnt in Actuwehl
6) Rondvraag:
De vergadering van dinsdag 15 mei is gewijzigd in woensdag 23 mei 2018 ivm bezoek
burgemeester Boumans
Volgende vergadering: woensdag 23 mei 2018 9.30 uur.

