Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl 9 juli 2019, aanvang 9.30 uur
Aanwezig: Fons Nieuwenhuis (voorzitter) Marjan Meijerman, Ellen van Woudenberg, Sanne Peters en
Norbert Berns (notulen).
Afwezig met afmelding: Hans de Voer
1. Opening
Fons vraagt hoe het met Marjan is na de hectische week bij de Domus. Het was intensief
en spannend. Nu de focus op zorgvuldige afbouw. Zowel bij bewoners als personeel is het
even zoeken naar nieuw toekomstperspectief.
2. Verslag vergadering 9 mei 2019.
Het verslag is akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken
Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten op 10 september 2019 geen tussenevaluatievergadering te houden over Domus. Gezien de ontwikkelingen rondom het
besluit van het Leger des Heils om te stoppen met de activiteiten in Wehl, ziet het
presidium geen dringende noodzaak meer voor een uitgebreide behandeling. Wel wil het
presidium na het definitieve vertrek van Domus een eindevaluatie houden in de raad, om
zo afrondend een totaalbeeld te kunnen vormen.
4. Ontwikkelingen Domus
• Toekomstplannen Domus Wehl (reacties bewoners, reactie uit het dorp vervolg
proces etc.) toelichting Marjan
Marjan vertelt hoe het bericht van sluiting gebracht is naar de bewoners en
personeelsleden. Nadat het besluit is genomen zijn de medewerkers ingelicht en binnen 24
uur de bewoners tijdens de maaltijd. Een aantal direct betrokken zijn geïnformeerd en
vervolgens is nadere communicatie in gang gezet.
De eerste onrust bij de bewoners is eigenlijk pas een week later gekomen tijdens de
individuele gesprekken met de bewoners over hun toekomst. 15 juli moeten de bewoners
hun eerste wens kenbaar maken over een mogelijke nieuwe plek binnen het Leger des
Heils. Ook voor de medewerkers wordt er een nieuwe plek gezocht. Marjan verwacht
weinig mutaties gedurende de zomermaanden.
• Mutaties bewoners
Er zijn nog 15 bewoners. Waarvan 3 in overbruggingszorg en 3 met forensische titel.
Vanaf nu is er een zeer terughoudend beleid met het aannemen van nieuwe bewoners of
time-out cliënten van andere locaties.
• Personele aangelegenheden
Bezetting op orde, ondanks het geplande vertrek zijn er nog medewerkers die een vast
contract hebben mogen ontvangen van het Leger des Heils. Het ziekteverzuim intern is
nihil.
• Stand van zaken dagbesteding
Geen nadere ontwikkeling
• Zichtbaar zijn en goodwill in de buurt
De advertorial is recentelijk geplaatst.

• Terugbllik Wehleriade/Dorpsfeest
Rustig verlopen vanuit zijde Domus.
5. Communicatie (stand van zaken)
•

Terugkoppeling actiepunten m.b.t. communicatie dorp/ondernemers

De advertorial is verschenen. Marjan neemt contact op met communicatie Leger des Heils
over de nieuwsbrief, conform contentplanning.
6. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
• Weekoverzicht tussen LdH, politie en gD.
• Meldingen Leger des heils
• Meldingen Politie
• Meldingen Gemeente
De meldingen worden wekelijks besproken. Er zijn geen bijzonderheden te melden.
7. Berichten vanuit CLM (contract en leveranciersmanagement)
Er zijn geen berichten vanuit CLM
8. Rondvraag en Sluiting
Marjan bedankt de begeleidingscommissie voor de steun in de afgelopen weken en
aanwezigheid vandaag.
Volgende formele vergadering 2019 (aanvang 9.30 uur, locatie Domus)
17 september 2019 (zal verzet worden)
Meldingenoverzicht
Meldingen periode 10-05-2019 tm 9-07-2019
Nr. Melding
1 Hinderlijk ophouden
Vermoeden van dealen. Betreft geen bewoner van
2 Domus.
3 Hinderlijk ophouden in winkel
4 Verbaal geweld tegen winkelpersoneel
5 Poging tot winkeldiefstal
6 Poging tot winkeldiefstal

Maatregel
Excuus aangeboden en time-in
Time in
Bewoner aangesproken op gedrag
Time in; gesprek met behandelaar
Aangifte en winkelverbod
Aangifte en winkelverbod

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 (0314) 37 74 85

