Verslag vergadering begeleidingscommissie Domus Wehl d.d. 23 mei 2018
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter), Henriëtte van Olst, Ellen van Woudenberg, Geert Wanders,
burgmeester Mark Boumans en Rene Isselman (dorpsraad Wehl)
Afwezig: Jaap Oudshoorn (mkg) en Hans de Voer.
1) Opening.
De voorzitter heet burgemeester Mark Boumans en Rene Isselman hartelijk welkom op deze
vergadering van de begeleidingscommissie.
De voorzitter merkt op dat ook nu de wijkagent niet aanwezig is. Hij betreurt dat en geeft aan
dat vanuit de dorpsraad ook het signaal komt dat de wijkagent te weinig ‘zichtbaar’ is in Wehl.
De heer Isselman vult aan dat dit ook één van de gespreksonderwerpen is in het komende
overleg van de Dorpsraad Wehl met de burgemeester.
2) Verslag vergadering 13 maart 2018.
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van een betreffende vraag van Ellen van Woudenberg merkt Henriette van
Olst op dat de rust onder het personeel weer is teruggekeerd.
Er zijn 8 vast medewerkers waarvan 2 flex. Deze komen uit een vaste pool van 4 personen
waarop bij ziekte/verlof een beroep wordt gedaan.
3) Ingekomen stukken.
- Mail van H. Teernstra d.d. 22 maart 2018.
Deze mail is ontvangen als reactie op de mail die de voorzitter op 19 maart 2018 conform
afspraak namens de begeleidingscommissie heeft gestuurd. De voorzitter licht de problematiek
toe, de rol van de begeleidingscommissie en de toezegging aan heer Teernstra om deze
kwestie nog eens onder de aandacht van de gemeente i.c. de burgemeester te brengen.
4) 7 jaar domus, hoe kijken Leger des Heils, de gemeente en de dorpsraad Wehl
tegen de domus aan en tegen elkaar.
De voorzitter geeft eerste het woord aan Rene Isselman ,vertegenwoordiger van de dorpsraad
Wehl. De heer Isselman is in zijn algemeenheid tevreden, de communicatie is verbeterd
hetgeen positief wordt gewaardeerd. De periodieke column van het Leger des Heils geeft een
beeld over de domus. Daarbij mag er naar zijn mening ook wel info worden verstrekt over
vertrek/ komst bewoners (aantallen) en incidenten als die er zijn geweest. Dat uiteraard in
algemeen bewoordingen.
Desgevraagd geeft Geert Wanders een toelichting op de rapporten van de toezichthouders
mbt de werkopdracht domus gerelateerd. Henriette van Olst licht toe de continuïteit moet
worden gezien in het licht van inschakelen van flexwerkers. Zij meldt dat de medewerker van
Putman security ‘s avond/ ’s nachts permanent op de locatie aanwezig is.
De burgemeester heeft de indruk dat het met overlast meevalt vanuit een oogpunt van
openbare orde en veiligheid. Hij krijgt mbt tot bepaalde straten in Doetinchem meer

meldingen dan van de domus. Er zijn bij de komst van de domus afspraken gemaakt (toelating-s
beleid) en ook melden van overlast. Hij benadrukt dat het belangrijk is alle partijen zich
daaraan houden.
Hij onderstreept dat communicatie zeer belangrijk is. Ook vindt hij dat de uitstraling van het
pand van invloed is op de beeldvorming. Bij en rondom het pand moet het netjes zijn.
Van de zijde van de begeleidingscommissie memoreert Ellen van Woudenberg dat de politie
niet allen maar op meldingen van incidenten bij de domus komt maar ook voor andere
aangelegenheden. Inwoners van Wehl beseffen dat niet altijd.
Henriette van Olst zegt dat de Domus voor de mensen die er wonen en werken een veilige
plek wil zijn.
De voorzitter vindt het belangrijk dat partijen op basis van vertrouwen naar elkaar kijken. Het
over en weer enkele keren per jaar bij elkaar aanschuiven door Dorpsraad en
begeleidingscommissie is in dat kader belangrijk.
5) Informatie van leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
De afgelopen periode is 1 melding ontvangen overlast door een ondernemer uit Wehl.
Door het vertrek van een bewoner is het in de domus zelf ook rustiger geworden.
Binnenkort is er weer het dorpsfeest in Wehl. De voorzitter neemt van te voren nog contact
op met de organisatie zoals hij vaker doet bij evenementen in het dorp.
6) Ontwikkelingen Domus.
Er zijn nu 23 bewoners en er is dus nog 1 plaats op dit moment vrij. In juni stroomt er een
bewoner van de boerderij uit en komt er nog weer en plaats vrij.
7) Communicatie.
De column van de domus is enkele weken geleden geplaatst.
De voorzitter wijst nog op de flyer van de Domus Wehl. Hij doet de suggestie om bij
herziening van de flyer ook enkele regels op te neme over de ‘mores’ die in Wehl gelden.
Volgende vergadering: dinsdag 10 juli 2018

9.30 uur.

