Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl
15 januari 2019, aanvang 9.30 uur
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter)
Ellen van Woudenberg
Leger des Heils: Marjan Meijerman
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Gemeente: Norbert Berns (notulen)
afwezig met kennisgeving: Hans de Voer (politie)
1. Opening
Hans heeft zich afgemeld in verband met persoonlijke omstandigheden. Hans en Norbert
hebben de vergadering voorgesproken.
Marjan: er ligt druk op de raadsvergadering aanstaande donderdag. Veel informatie
gevraagd en er zit wat spanning op. Onder de Domusbewoners leeft het niet. De spanning
zit intern bij het Leger des Heils.
2. Verslag vergadering 13-11-2018
Zie bijgevoegd conceptverslag. Enkele tekstuele opmerkingen worden doorgevoerd en het
verslag wordt vastgesteld. Marjan bevestigd op de vraag van Ellen dat Henriette contact
heeft gehad met mevrouw A.
3. Ingekomen stukken
Opmerkingen op het beheerplan:
- Concept beheerplan 2018 (opmerkingen / verduidelijking)
i. p2: de rol en werking van CLM wordt toegelicht.
ii. P3: contact met de Wehlse ondernemers? Marjan heeft contact met een
ondernemer en via hem zal Marjan geïntroduceerd worden.
iii. P4: is de straal van 1 km met betrekking tot drank gebruik eruit? De APV
is geldend voor iedereen en de straal van 1 km heeft derhalve geen nut.
iv. P4: Geleidingscommissie is begeleidingscommissie
v. P4: Contra-indicatie moet ‘gepleegd in Wehl komen te vallen’
vi. P4: de 1e zin van stadstoezichthouders loopt niet
vii. P4: Stadsotezichthouders moet worden stadstoezichthouders
viii. P5: 3e alinea loopt niet;
ix. P5: Huisregels aanpassen worden gedeeld met de begeleidingscommissie.
Dit is onjuist. Afstemmen is een rol hebben in; begeleidingscommissie
wordt geïnformeerd bij aanpassen huisregels;
x. P5: het beveiligingsbedrijf is nog steeds werkzaam;
xi. P6: 1e zin: Het Leger des Heils gaat overlast tegen in Wehl aanvullen met
‘door bewoners van Domus’;
xii. P6: Toelating tot voorziening: geweld tegen inwoners Wehl. Suggestie:
geweldsdelicten op lokaal niveau worden anders (zwaarder) gewogen.
Geweldsdelicten is een contra indicatie;
xiii. P7: 088 Nummer vervangen door het 0314 nummer.
xiv. P8: Tekstueel: toetst aan / voor;
xv. P8: Voorts is er een wekelijks overleg tussen politie, LdH en gD;
vervolgens komt er een terugkoppeling naar de begeleidingscommissie.

xvi. P9: Doel van begeleidingscommissie is niet om de woonvoorziening in
Wehl in goede harmonie te leiden. Wel om er op toe te zien. De laatste
zin is wel juist.
xvii. Laatste bullet: ‘indien de….van doetinchem’ moet eruit. De
begeleidingscommissie komt niet tot oplossingen.
xviii. P9: De begeleidingscommissie is en blijft alert. 1e bullet is juist. de 2e
bullet: de kwaliteit van de ondersteuningsplannen ligt bij audits etc. Het
monitoren op inhoud kan de begeleidingscommissie niet en dient gevoed
te worden door CLM.
xix. P10: Communicatie. focus houden op communicatie in de directe
omgeving.
Algemeen: De begeleidingscommissie toetst achteraf en adviseert vooraf. De
begeleidingscommissie wil extra alert zijn op activiteiten in het dorp. De
begeleidingscommissie lost niet op.
-

Ter info: documenten tbv openbare raadvergadering 17 januari
(zie:
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormenderaad/2019/17-januari/19:30)

4. Ontwikkelingen Domus
-mutaties bewoners
 1 bewoner heeft vandaag zijn laatste dag en gaat over naar ambulant.
 Met kerst een crisis-instroom gehad. (Dit is niet teruggekoppeld naar de
begeleidingscommissie)
 Instroom nieuwe bewoners komt langzaam op gang.
 Begeleidingscommissie krijgt signaal bij nieuwe instroom.
-personele aangelegenheden
 Bezetting is op orde. Er is ruimte in het team om de mensen uit de flexibele schil
vast op deze locatie aan te nemen.
-stand van zaken dagbesteding (m.n. vervoer)
De proef met de taxi is geslaagd. Toch is ervoor gekozen om dit anders in te richten. Een
medewerker van de dagbesteding komt de mensen ophalen voor de dagbesteding,
motiveert ze om mee te gaan, begeleid ze de hele dag en brengt ze ook weer terug. Dit is
ingegaan op 7 januari. Het percentage naar dagbesteding groeit.
-zichtbaar zijn en goodwill in de buurt
Kerstmarkt is goed verlopen. Fons heeft voor de kerstmarkt nog contact gehad met de
organisatie. Kerst en oud en nieuw is goed verlopen in het huis. Buurt was uitgenodigd
voor het oliebollen bakken.
5. Communicatie (stand van zaken)
- Directe buren
i. Er is een flyer in de maak voor de naaste buren
- Het dorp Wehl
i. Er is contact met Buurtplein over de wijkflyer
- Ondernemers
i. via één ondernemer is er een ingang bij de WOV ter kennismaken.

Fons heeft contact gehad over een oude schade bij een ondernemer. Hij vraagt om verduidelijking
aan wie de schade is voldaan. Marjan zoekt dit verder uit en voorziet Fons van documenten om te
laten zien dat de schade is voldaan.
6. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode
-Weekoverzicht tussen LdH, politie en gD
 Binnen Leger des Heils dit proces inrichten dat dit ook doorgang vindt tijdens
afwezigheid van de manager.
 Melding bij een supermarkt (‘bewoner op de trap) incident heeft
plaatsgevonden in de winkel. Spraakverwarring in het meldingenoverzicht.
-Meldingen Leger des Heils (jaaroverzicht 2018 + januari 2019) is rondgezonden door
Marjan. Geen nadere opmerkingen.
-Meldingen Politie (incidentenoverzicht tm december) (zie bijlage) (forse terugloop)
-Meldingen Gemeente (tm december) (geen)
Marjan heeft nog geen contact gehad met Reuring (dhr. Aaldering) om kennis te maken.
7. Berichten vanuit CLM (contract en leveranciersmanagement)
- Toelichting door Norbert
Op 29 januari is er een gesprek gepland tussen CLM (Contract Leveranciers
Management) met Domus Wehl. Volgens CL< is er vertrouwen in het oppakken van de
actiepunten vanuit het GGD rapport.
8. Rondvraag en Sluiting (11.00 uur)
Ellen: is Philip benadert voor de zwerfafvalbrigade? LdH is bezig om het lijntje te leggen
Volgende formele vergaderingen 2019 (aanvang 9.30 uur, locatie Domus)
15 januari 2019
12 maart 2019
14 mei 2019
9 juli 2019
17 september 2019
12 november
Volgend informeel overleg (Marjan, Ellen, Fons en Norbert)
Dinsdag 5 februari 16.00 uur

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit verslag of wilt u anderszins iets
kwijt over Domus Wehl, neemt u dan contact op met de wijkregisseur van
Wehl, Norbert Berns. Hij is te bereiken via Norbert.Berns@Doetinchem.nl of
via 0314 - 377 485

