Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl 9 mei 2019, aanvang 16.30 uur
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter)
Ellen van Woudenberg
Marjan Meijerman (Leger des Heils)
Hans de Voer (Politie)
Sanne Peters (Buurtplein)
Norbert Berns (gemeente Doetinchem, notulen)
1. Opening
2. Verslag vergadering 12-03-2019
Zie bijgevoegd (concept)verslag.
- Nota belettering is voldaan, nota van het glas is nog niet voldaan.
- Norbert voegt meldingen toe n.a.v. het wekelijkse meldingen overzicht.
3. Ingekomen stukken
- Brief welke is verzonden naar de omwonenden i.v.m. evaluatie Domus na de zomer.
- Welkomstboekje met het huishoudelijk reglement.
- Het boekje wordt onder begeleiding met de bewoner besproken. Het boekje wordt
doorgenomen en besproken.
- Regeling ‘time out’ handelen bij ongewenst gedrag (ter vergadering) wordt de
volgende keer besproken.
4. Ontwikkelingen Domus
Toekomst plannen Domus Wehl (toelichting Marjan)
o Interne organisatie: Er wordt informatie gedeeld over de interne organisatie
van het Leger des Heils.
o Looptijd huurovereenkomst.
John van Voorst schuift aan bij het overleg op 20 mei bij gD.
Mutaties bewoners
Logé is weer vertrokken na 2 nachten en publiceert een stuk over zijn ervaring. Er is
momenteel een moeizame instroom. Momenteel geen wijzigingen m.b.t. het aantal
bewoners.
Personele aangelegenheden
Geen bijzonderheden
Stand van zaken dagbesteding
Nieuwe manager voor de dagbesteding in Zutphen. Daarnaast is het LdH nog steeds in
overleg met de Stadskamer voor dagbesteding dichtbij.
Zichtbaar zijn en goodwill in de buurt
Marjan is langs de horeca geweest. De horeca was blij met haar initiatief. Ze waarderen de
korte lijnen en het contact.
Uitnodiging vergadering dorpsraad
Op verzoek van inwoner van Wehl een logé laten overnachten tijdens zijn fietstocht. Hij
gaat daar een boek over schrijven. Logé is geweest en door dit contact is een uitnodiging
van de dorpsraad gekomen om te overleggen. Fons en Marjan zijn aanwezig.

Terugblik op Koningsdag in Wehl (geen geluiden over Domus gehoord) en vooruit kijken
naar het komende Dorpsfeest. (23 t/m 26 mei a.s. ). -> extra dienst en extra beveiliging op
afroep. Fons contact de organisatie van het dorpsfeest.
5. Communicatie (stand van zaken)
- terugkoppeling actiepunten mbt communicatie dorp / ondernemers
- Directe buren (nieuwsbrief 1x per 2 maanden)
- Het dorp Wehl (advertorial 1x per 2 maanden)
- Ondernemers (bij horeca geweest en krijgt een uitnodiging voor WOV).
Fons en Norbert zijn bij de burgemeester geweest. De tijd vanaf de zomer tot nu
doorgenomen. Opnieuw gekeken naar onze rol (toetsend en begeleidend).
Hans: facebook bericht m.b.t. overlastmelding. Er is wel een melding binnen gekomen.
Collega Hans heeft contact gehad met melder. Heeft geen aangifte gedaan, alleen een
schriftelijke melding.
6. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
-Weekoverzicht tussen LdH, politie en gD.
-Meldingen Leger des heils
-Meldingen Politie
-Meldingen Gemeente
Het periodieke overleg gaat goed. Hierover zijn geen opmerkingen.
Norbert heeft een mail ontvangen van een inwoner. Hij heeft om verduidelijking gevraagd
op een aantal thema’s. Hierop nog geen antwoord ontvangen.
7. Berichten vanuit CLM (contract en leveranciersmanagement)
Aanstaande maandag (13 mei 2019) actieplan bespreken GGD.
8. Rondvraag en sluiting
Marjan heeft vakantie over 2,5 week. Bram vervangt haar.
Volgende formele vergaderingen 2019 (aanvang 9.30 uur, locatie Domus)
 9 juli 2019
 17 september 2019
 12 november 2019
Volgend informeel overleg (Marjan, Ellen, Fons en Norbert)

24 juni 2019

meldingen periode 13-03-2019 tot en met 09-05-2019
Nr. melding
1 winkeldiefstal
2 Urineren bij winkel
3 Bewoner ongewenst in winkel (zonder
winkelverbod)
4 Melding buurtbewoner (via Facebook)inzake
overlast in tuin

maatregel
Aangifte, time out
Time in
Bewoner aangesproken op gedrag
Gedrag in tuin besproken met alle
bewoners

Hebt 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.

