
   

  
30 oktober 2018 beeldvormende raadsvergadering over 
Domus te Wehl. 
 

Op verzoek van de gemeenteraad van Doetinchem vindt er op dinsdag 30 
oktober 2018  een zogenaamde beeldvormende raadsvergadering plaats over het 
onderwerp Domus te Wehl. Dit is voor die vergadering het enige onderwerp van 
gesprek. Die vergadering start om 19.30 uur. 
 
Wat is een beeldvormende raadsvergadering? 
De uitleg zit hem eigenlijk al in de naam: de gemeenteraad wil zich een goed beeld 
kunnen vormen van de opvanglocatie Domus te Wehl en van alle beelden die er leven 
rondom deze locatie voor verslavingszorg. Daarom nodigt de gemeenteraad iedereen uit 
die in wil spreken, om zich te melden bij de griffie van de gemeente Doetinchem. Dat 
geldt ook voor mensen die wel hun zegje willen doen, maar liever niet in het openbaar 
(zie spelregels). De gemeenteraad heeft het college gevraagd een startnotitie voor te 
bereiden voor deze vergadering. 
 
Welke informatie is hiervoor beschikbaar? 
Het college van B&W stelt halverwege oktober dus een startnotitie ter beschikking. In 
deze notitie staat alle feitelijke informatie rondom Domus, komend vanuit de portefeuille 
openbare orde en veiligheid (burgemeester M. Boumans) en de portefeuille zorg 
(wethouder F. Langeveld). In deze notitie staan dus alle maatregelen en afspraken die zijn 
gemaakt rondom de case Domus te Wehl en ook waarom deze zijn genomen of gemaakt. 
Deze notitie wordt aan een ieder ter beschikking gesteld en vormt de basis voor de 
beeldvormende raad. 
 
Waar kunnen insprekers zich aanmelden? 
Insprekers (ook degenen die dat liever niet in het openbaar willen doen, maar wel hun 
inbreng willen geven), kunnen zich aanmelden bij de griffie: op mailadres 
griffie@doetinchem.nl of op telefoonnummer 0314-399 541.  
U kunt u aanmelden tot en met de datum van vergadering: 30 oktober 2018, tot het 
tijdstip van 17.00 uur. U kan als individuele bewoners inspreken, maar inspreken kan ook 
namens bijvoorbeeld dorpsraad, ondernemersvereniging, Leger des Heils of politie.   
 
Wat zijn de spelregels bij de vergadering? 
Er wordt bij de vergadering een spreektijdregeling gehanteerd. De hoeveelheid spreektijd 
zelf is afhankelijk van het aantal insprekers. Als inspreker neemt u zitting in de raadszaal 
en krijgt u ter plekke van de voorzitter het woord.  
 
Mag iedereen naar die vergadering komen? 
Ja ,dat mag. Bij veel belangstelling stelt de gemeente de foyer en eventueel ook het 
werkcafé ter beschikking, waar het publiek op schermen de vergadering in de raadszaal 
kan volgen. Zo kunnen de insprekers in de raadszaal zelf plaatsnemen.  
U kunt de vergadering ook online volgen via volgende link: 
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen. U kunt op de dag van de 
vergadering de link naar de videostream daar vinden. De vergadering terug kijken kan 
ook.  
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Wat kan er besloten worden na de raadsvergadering? 
Aan het eind van de beeldvormende vergadering zal de voorzitter aan de raad vragen hoe 
nu verder te gaan. Dat kan een aantal variaties opleveren: 

- Niets doen; de raadsleden vinden de door het college aangegeven acties 
voldoende; 

- De raadsfracties kunnen aangeven in de raadsvergadering van 29 november 2018 
(de besluitvormende vergadering) op eigen initiatief actie te ondernemen. 

- De raad kan besluiten het onderwerp Domus voor de raadsvergadering van 29 
november te agenderen en de fracties de gelegenheid te geven hun zienswijze te 
geven op de vervolgaanpak. 

- De raad kan het college verzoeken voor de raadsvergadering van 29 november een 
raadsvoorstel te bereiden. 

Ook andere opties behoren tot de mogelijkheid. Op 29 november 2018 kan eventueel een 
afrondende raadsbehandeling plaatsvinden. Of deze nodig is en op basis van welk voorstel 
(of zonder voorstel), hangt af van zowel de startnotitie als de gesprekken met de inwoners 
van Wehl. Tijdens de beeldvormende raad met Wehl zal hierover een keuze gemaakt 
worden. Tijdens het presidium van 31 oktober (de agendacommissie van de 
gemeenteraad) kan deze keuze ook aan de orde komen. 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de griffie van de 
gemeente Doetinchem op telefoonnummer (0314) 399 541 of per mail via 
griffie@doetinchem.nl. 
 


