Verslag (ingelaste) vergadering begeleidingscommissie Domus Wehl d.d. 14 augustus 2018
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter), Ellen van Woudenberg
Leger des Heils: Dik van den Hoek, Annemiek de Wolf en Henriette van Olst
Politie: Hans de Voer
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Gemeente (wijkregisseur): Norbert Berns (notulen)
1. Opening
De voorzitter opent de (ingelaste) vergadering en dankt ieder voor zijn aanwezigheid in de vakantie.
Namens het Leger des Heils zijn Annemiek de Wolf en Dik van den Hoek aanwezig. Annemiek vanuit
haar rol als manager primair proces en Dik als regiodirecteur Overijssel.
2. Verslag vergadering 10 juli 2018
Het verslag word besproken. De advertorial is er niet uitgegaan voor de vakantie van Henriette. De
datum van het vertrek van Henriette zal in het 4e kwartaal zijn.
3. Incident rondom 20 juli en verder
In chronologische volgorde worden vijf incidenten rond 20 juli, waarbij gelinkt wordt aan de
betrokkenheid van Domusbewoners, doorgesproken. Het betreft het foto incident met drie
minderjarige meisjes, het uit huis halen van een onwel geworden bewoner door de brandweer,
vernielingen op de begraafplaats (waarbij niet vast staat dat bewoner(s) van de Domus hierbij
betrokken zijn), het bedreigingsincident voor de fietsenwinkel (20 juli) en de bedreiging van een
bewoonster van de Domus op 8 augustus. Alle betrokken partijen (Leger des Heils, politie en
gemeente) vertellen vanuit hun perspectief de gebeurtenissen.
Op vrijdagavond 20 juli is er een overleg geweest tussen politie, gemeente en Leger des Heils. Dit
overleg vond plaats op initiatief van de politie, daar de stemming in het dorp negatief dreigde om te
slaan. In dit overleg is besloten om de drie grootste overlastveroorzakers per direct uit Wehl te
plaatsen naar andere locaties. Ook hebben deze personen een locatie verbod gekregen op de locatie
aan de Keppelseweg. Daarnaast is er door het Leger des Heils, in verband met de vakantie van
Henriette, een tijdelijke manager op het de Domus benoemd.
Op zaterdag 21 juli heeft een (reeds gepland) overleg plaatsgevonden tussen Dorpsraad en Wehlse
Ondernemers Vereniging, burgemeester, loco-burgemeester en wijkregisseur over de Domus.
Vervolgens is er later deze dag communicatie vanuit de gemeente opgestart over de genomen
maatregelen van de avond daarvoor.
De week daaropvolgend zijn nog drie bewoners uit huis geplaatst omdat ze zich niet aan de gemaakte
afspraken hielden. Ellen is benieuwd of deze mensen elders ook weer voor overlast zorgen. Voor één
ex-bewoner is er inmiddels een nieuwe vaste plek en dit gaat goed, de overige twee zijn nog
gehuisvest op een tijdelijke locatie.
Eén persoon heeft zich weer gemeld bij de Domus, ondanks het locatieverbod. Hij is door de politie
verwijderd.
Het Leger des Heils benadrukt dat de bewoners vrijwillig wonen op de diverse locaties. Er is geen
sprake van drang of dwang. Het uit huis plaatsen is de zwaarstwegende sanctie die ze op kunnen
leggen.

Een bewoonster van de Domus is op woensdagavond 8 augustus bedreigd en achterna gezeten tot
aan de voordeur van de Domus. Het beveiligingsbedrijf heeft hier melding van gemaakt en de politie
is ’s avonds ter plaatste geweest. Hans de Voer heeft een gesprek gepland met deze bewoonster en
zal de aangifte opnemen.
Het leger geeft aan de personele bezetting in het huis te hebben aangepast. Ook met het personeel is
een uitgebreide evaluatie geweest en zijn actiepunten benoemd.
Binnen de Domus Wehl is met de bewoners gesproken over de impact van social-mediagebruik.
Rol begeleidingscommissie
Fons en Ellen delen hun gevoel over het informeren van de begeleidingscommissie over het laatste
incident. Gezamenlijk concluderen we dat het is goed om de begeleidingscommissie bij incidenten
(zeer) tijdig op de hoogte te stellen waardoor de leden van de begeleidingscommissie goed
geïnformeerd zijn en niet afhankelijk zijn van de geplande vergadermomenten.
We evalueren de afgelopen tijd en de vergaderingen. Fons herkent een bepaald patroon. De Domus
heeft een relatieve rustige start gekend na een onrustige opstartfase. In 2014 is er ook een stapeling
van incidenten geweest en daarna is ook relatief rustig geweest. Dit heeft er toe geleid dat er een
herziening is gekomen van het beheerplan in 2016. Het is goed om de rol en de
verantwoordelijkheden van de leden in de begeleidingscommissie, ook met de komst van een aantal
nieuwe leden, opnieuw tegen het licht te houden. Voor een volgende vergadering gaan we een aantal
in het beheerplan genoemde instrumenten / documenten opnieuw agenderen en bespreken.
Daarnaast wordt het beheerplan na de zomer, zoals besproken in de vergadering van 10 juli
geüpdatet.
Ellen vraagt of haar vermoeden juist is dat met name de nieuwe instroom bewoners voor overlast
zorgt. Die bevinding is grotendeels juist.
De behoefte bestaat aan eenduidige overzichten met incidenten en de opvolging daarvan. Deze
overzichten zijn er en besloten wordt om, aan de hand van deze overzichten, de incidenten te
bespreken.
Incidenten- en meldingen overzicht vanuit de politie
We bespreken de hoeveelheid meldingen vanuit onder andere de politie en concluderen dat er een
onderscheid gemaakt moet worden in administratieve meldingen (kennismaken met bewoners,
uitreiken boetes enzovoorts), incidenten intern (op het terrein van de Domus / in huis) en incidenten
waarbij inwoners van Wehl betrokken zijn. Hans de Voer gaat de uitsplitsing maken over 2018 en
update deze telkens voorafgaand aan de vergadering.
Incidenten- en meldingen overzicht vanuit het Leger des Heils
Daarnaast heeft Henriette het overzicht van incidenten / meldingen bij de Domus vanaf januari 2018.
Ook dit overzicht wordt verder gerubriceerd om de incidenten juist te kunnen duiden.
Incidenten / overlast gemeld bij de gemeente
Ook dit overzicht wordt vanaf komende vergadering ingebracht.
Voorlopig is er elke week een (telefonische) afspraak tussen politie, het Leger des Heils en de
gemeente om de afgelopen week door te nemen met betrekking tot incidenten en de gang van zaken.
Dit verslag wordt gedeeld met de voorzitter van de begeleidingscommissie.

Overige onderwerpen
Dik verwijst naar de brief van de burgemeester van 19 juli jongstleden waarin hij zijn zorg uit over de
toename van de incidenten in Wehl. De incidenten van de afgelopen periode (in een kort tijdsbestek)
hebben een maatschappelijke impact en Annemiek wijt hieraan de escalatie. Jaap heeft hier een
andere beleving bij. Hij constateert dat er signalen waren over spanningen, volgens hem heeft het
Leger des Heils de impact van deze losse incidenten onderschat. Deze stapeling uit zich nu.
Henriette geeft aan dat ze goede, directe contacten heeft met veel dorpsbewoners. Zij zou graag
signalen van onrust of ongenoegen eerder ontvangen.
Naar aanleiding van eerdere notulen wordt er navraag gedaan naar een bepaalde incident eind
februari. Dit incident is besproken in de begeleidingscommissie. Dit incident is mede aanleiding
geweest tot aanscherping van het begeleidingsplan en verwijdering van de betrokken
Domusbewoner.
Norbert is benieuwd naar het functioneren van begeleidingscommissie bij andere Domussen in het
land. Dik informeert bij de andere begeleidingscommissies of er de behoefte bestaat om te
benchmarken met elkaar.
4. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
5. Sluiting
Fons bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.
Volgende vergaderingen 2018 (aanvang 9.30 uur)
 25 september 2018
 13 november 2018

