Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl 12 maart 2019, aanvang 9.30 uur
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter)
Ellen van Woudenberg
Leger des Heils Marjan Meijerman
Politie: Hans de Voer
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Gemeente: Norbert Berns (notulen)
1. Opening
Fons opent de vergadering en heet de voltallige begeleidingscommissie welkom.
2. Verslag vergadering 15-01-2019
Zie bijgevoegd verslag.
 ‘gepleegd in Wehl’ is blijven staan. Hierover wordt gediscussieerd. Over de intake
/ screeningsprocedure zijn afspraken tussen het Leger des Heils en politie
gemaakt. Deze lopen goed.
 hoe loopt het vervoer in eigen beheer? De resultaten hiervan zijn goed en dit zal
gecontinueerd worden.
 punt 5 Fons heeft contact gehad. Er blijken twee nota’s te zijn: de 1e is vergoed,
over de tweede is nog onduidelijkheid. Fons gaat er, samen met Marjan, nog
achteraan.
 Er is nog geen contact geweest met Reuring vanuit de Domus.
 Het verslag wordt verder vastgesteld en aangeboden ter publicatie.
3. Ingekomen stukken
De oplegnotitie wordt doorgenomen. Enkele opmerkingen:
1) Huishoudelijk regelement: dat is het Welkomstboekje. Deze wordt thans geupdate en zal volgende vergadering ter tafel komen. De begeleidingscommissie
geeft Marjan mee om expliciet aandacht te schenken aan hoe jij je gedraagt in
een dorp.
2) Huisregels: dit zijn de gedragsregels in het huis.
3) Time-out is altijd onder begeleiding. Een frisse neus halen in de tuin is geen
time-out. De woordkeuze hierin is essentieel. Het advies aan de opsteller is
om te verwijzen naar het time out protocol van het Leger des Heils.
4) Toelating tot de voorziening: Namens de begeleidingscommissie vervult Hans
deze rol. De opmerking rondom zedendelicten is van algemene aard, geweld is
Wehl specifiek (los van de reguliere screening door Hans en het Leger des
Heils.
5) Met betrekking tot ‘inwoners van Wehl’ : iedereen kan overlast melden.
6) p9: de verantwoordelijkheid ligt bij CLM, dus graag omdraaien.
Norbert neemt de punten mee naar de opsteller.
4. Ontwikkelingen Domus
Toekomst plannen Domus Wehl (toelichting Marian)
Contacten met Iriszorg zijn geïntensiveerd. Er vinden nadere overleggen wat ze voor elkaar
kunnen betekenen. Ook op woonvlak kijken ze wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast is het Leger des Heils actief in gesprek met de Stadskamer om te bezien of ze
dagbesteding dichterbij in de buurt kunnen aanbieden. Professionals komen meer op locatie
om signaleren vroegtijdig met elkaar te bespreken. De begeleidingscommissie is verheugd dat
de samenwerking actief wordt gezocht in de preventie. Contacten met GGnet lopen stroever.
Opgeschaald richting gemeente.
Mutaties bewoners
Momenteel zijn er 18 bewoners.
Personele aangelegenheden
Op orde, geen verloop. Plan nachtbewaking naar nachtbegeleiding.
Stand van zaken dagbesteding
Loopt goed, uitbreiden samenwerking met Stadskamer.
Zichtbaar zijn en goodwill in de buurt
De flyer is huis aan huis en zoveel mogelijk face-to-face uitgedeeld. Ook bij een aantal
ondernemers is de flyer bezorgd.
5. Communicatie (stand van zaken)
Directe buren
Geflyerd bij de naaste buren. Daarnaast is er een naaste buur die sinds kort regelmatig koffie
komt drinken.
Het dorp Wehl
Er staat weer een advertorial op de planning, daarnaast is het wekelijkse spreekuur ook
vermeld in de activiteitenflyer vanuit de buurtcoaches.
Ondernemers
Ook bij een aantal ondernemers is de flyer bezorgd. Daarnaast ligt er een lijn met een
ondernemer die Marjan wil uitnodigen bij de ondernemersvereniging.
6. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode
Weekoverzicht tussen LdH, politie en gD
De wekelijkse update werkt prettig. Vanaf dit verslag zullen we periodiek toevoegen hoeveel
meldingen er zijn geweest en eventueel genomen maatregelen.
Hoe betrekken we de inwoners van Wehl bij de evaluatie gemeenteraad september 2019?
Het voorstel vanuit de begeleidingscommissie is om nogmaals op te roepen op de gemeente
pagina waar nadere informatie te vinden valt en waar mensen hun mening kunnen ventileren.
Daarnaast onderstreept de begeleidingscommissie Norbert zijn plan om regelmatig in contact
te blijven met de naaste buren over hoe en of zij mogelijke overlast ervaren en de intensiteit
daarvan.
7. Berichten vanuit CLM (contract en leveranciersmanagement)
Norbert heeft voorafgaande aan deze vergadering contact gehad met CLM en er zijn geen
bijzonderheden te melden.
8. Rondvraag en Sluiting (11.00 uur)
Jaap: Vanaf 27 maart is er iemand op het spreekuur in het Raadhuis aanwezig met kennis
over financiële problematiek.

Ellen: Vraag wat verduidelijking over de mogelijkheden die de burgemeester / wethouder
heeft om over te gaan tot sluiting enzovoorts.
Marjan: Gaat opleiding volgen op dinsdagen wellicht kan dat gevolgen hebben voor de
vergadering. Afgesproken wordt om tijdig eventueel uit te wijken naar een andere datum.
Volgende formele vergaderingen 2019 (aanvang 9.30 uur, locatie Domus)
 14 mei 2019
 9 juli 2019
 17 september 2019
 12 november
Volgend informeel overleg (Marjan, Ellen, Fons en Norbert)
 11 april om 16.30 uur bij de Domus.

Meldingen periode 15-01-2019 tot en met 12-03-2019
Nr. melding
maatregel
1 Incident in supermarkt
Time-out
In combinatie met
2 Duw incident fietser
incident 1: Time-out
3 Schelden in de openbare ruimte
Time in

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.

