Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl, 13 november 2018, aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter)
Ellen van Woudenberg,
Leger des Heils: Henriette van Olst, Marjan Meijerman
Politie: Hans de Voer
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Gemeente: Norbert Berns (notulen)
1. Opening
Kennismaking met Marjan Meijerman
Marjan Meijerman
mobiel: 06-20612012 / m.meijerman@legerdesheils.nl
Fons heet Marjan van harte welkom. Marjan werkt 20 jaar voor het Leger des Heils. Ze
is geboren in Zelhem, woont en werkt al langer in Twente. Ze heeft aan de voet
gestaan van de oprichting van beschermd wonen in Enschede en omgeving.
Marjan wil graag zichtbaar zijn in de buurt. Ze kenmerkt zichzelf als een verbinder.
Marjan is aanwezig geweest bij de Raadsvergadering van 30 oktober. Ze streeft naar
een goede plek in de toekomst voor de Domus, ze wil zichtbaar zijn en positief
aanwezig zijn in het dorp. Niet alleen zichtbaar op het moment van calamiteiten,
maar ook op ‘rustige’ momenten.
Vanuit de begeleidingscommissie spreken we de waardering uit voor haar intenties.
We geven haar mee dat de ‘basis’ op orde moet blijven. Bereikbaarheid van de
Domus, aanspreekbaarheid van medewerkers van Domus als bewoners van Wehl
meldingen doen. En vervolgens de opvolging en terugkoppeling naar de melders.
Daarnaast de insteek om ‘een goede buur’ te willen zijn ook echt waar te maken. Niet
alleen door te participeren bij activiteiten in het dorp, maar er ook actief te zijn voor
dorpsbewoners met zorgen over de Domus. Daarnaast voldoende aandacht voor
(proactieve) communicatie met de omgeving.
Vanuit de begeleidingscommissie willen we ook actiever naar voren kijken over
activiteiten in het dorp en daar de Domus over in te lichten.
2. Verslag vergadering 25-09-2018
Het verslag wordt op enkele punten aangepast.
N.a.v. de opmerking over de time in / time out regeling:
- Time out is naar een externe locatie (langer dan 24 uur )
- Time in is uit de prikkels halen en naar de kamer of onder begeleiding naar buiten.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Openbare beeldvormende raadsvergadering / opdracht vanuit de raad naar college
De fracties hebben een opdracht geformuleerd voor het college. Het college gaat daar
mee aan de slag. De rode draad is beheersbaarheid, communicatie en zorg voor
leefbaarheid in Wehl.
5. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode
Frequentie / samenstelling begeleidingscommissie
Norbert gaat in overleg met de gemeente over de samenstelling van de
begeleidingscommissie. Uitbreiding van de leden is wenselijk. Doordat er nu wekelijks

overleg is over de meldingen is er, momenteel, geen noodzaak tot het opvoeren van
de vergaderfrequentie van de begeleidingscommissie.
Beheerplan update
Dit ligt bij de gemeente.
Meldingen Leger des Heils
Dit overzicht is rondgestuurd door Marjan en komt overeen met het wekelijkse
meldingenoverzicht.
Meldingenoverzicht Politie
Dit overzicht wordt besproken door Hans en komt overeen met het wekelijkse
meldingenoverzicht.
Meldingen Gemeente
Er zijn geen meldingen gemaakt bij de gemeente.
6. Ontwikkelingen Domus
Mutaties bewoners
Er is één nieuwe bewoner (man); geen uitstroom
We spreken af dat de komst van een nieuwe bewoner gemeld gaat worden naar de
leden van de begeleidingscommissie. Daarnaast benadrukt de begeleidingscommissie,
nogmaals, dat er met de nieuwe bewoners het wonen in een dorp besproken dient te
worden.
Personele aangelegenheden
Henriette heeft officieel afscheid genomen en Marjan is in lead.
Stand van zaken dagbesteding
De dagbesteding is anders georganiseerd. Een taxibedrijf rijdt nu als proef, waardoor
de begeleidingscapaciteit op de Domus blijft. Het streven is om de aanwezigheid van
beveiligers af te bouwen (daar deze meer gefocust zijn op de beheersing) en te
vervangen door eigen mensen, daar deze meer gericht zijn op preventie.
Toegevoegd door Marjan: zichtbaar zijn en goodwill in de buurt. Dit wil ze graag als
extra punt toevoegen vanaf de volgende vergadering.
7. Communicatie.
Geen aanvullende opmerkingen
8. Rondvraag.
Ellen: Heeft het leger al geantwoord op de vraag van mevrouw A? Henriette pakt dit,
in overleg met deskundigen van het Leger des Heils op.
Henriette neemt het laatste woord in de vergadering. Ze dankt de
begeleidingscommissie en spreekt haar waardering uit de constructieve wijze van
samenwerking. Ook de begeleidingscommissie dankt Henriette voor haar open en
constructieve houding in de afgelopen jaren.
Volgende vergaderingen 2019 (aanvang 09.30 uur)
Dinsdag 15 januari 2019
Dinsdag 12 maart 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 9 juli 2019
Dinsdag 17 september 2019
Dinsdag 12 november 2019

