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Notitie Domus  
8 januari 2019 
 
 
 

1. Inleiding 
 
In de beeldvormende raadsvergadering van 30 oktober 2018 heeft het college de 
gemeenteraad toegezegd een verdiepingsslag uit te voeren op de afspraken zoals 
vastgelegd in de notitie Beheer vanuit zorg en veiligheid. Met deze notitie geeft het 
college hier gevolg aan. 
 
In de zomer van 2018 hebben zich verschillende incidenten voorgedaan in relatie tot de 
Domus van het Leger des Heils in Wehl. Op deze locatie wonen cliënten met een 
beschermd wonen indicatie. De gemeente Doetinchem heeft voor een deel van de cliënten 
in de Domus een zorgcontract met het Leger des Heils. De zorg voor de andere cliënten 
van de Domus wordt via het Zorgkantoor en het ministerie van Justitie gecontracteerd.  
Om verwarring te voorkomen willen we expliciet benoemen dat de Domus geen 
opvangvoorziening voor dak- en thuislozen is, geen gesloten ggz-instelling of psychiatrisch 
ziekenhuis, geen huis van bewaring is en dat er geen sprake is van gedwongen 
opgenomen cliënten. Het is een voorziening beschermd wonen waar mensen zich vrijelijk 
kunnen bewegen. 
 
De ontstane situatie heeft een discussie teweeggebracht over de houdbaarheid en de 
toekomst van de Domus in Wehl. Er zijn zorgen over de leefbaarheid en het gevoel van 
veiligheid in Wehl en er is behoefte aan zichtbare en niet zichtbare maatregelen, het 
toezien op de naleving hiervan, heldere communicatie en daarmee het voorkomen van 
incidenten in de toekomst.  
 
Deze notitie is in samenwerking met het Leger des Heils tot stand gekomen. 
 
De notitie is als volgt opgebouwd: 

- Situatieschets 
- Taken en verantwoordelijkheden 
- Maatregelen 
- Vervolg 

 
 

2. Situatieschets 
 
Beschermd wonen - zorginhoudelijk 
Beschermd wonen is vanaf 2015 deels toegevoegd aan de verantwoordelijkheden voor 
gemeenten. Het is bedoeld voor mensen die door psychische en/of psychosociale 
problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Mensen hebben een beschermende 
woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en waar een 
passend pedagogisch klimaat wordt geboden. De zorgaanbieder biedt woonruimte,  
toezicht en begeleiding. 
 
Verantwoordelijkheid 
Beschermd wonen 

< 2015 > 2015 

ZZP GGZ –B (met behandeling 
door GGZ-aanbieder) 

AWBZ Zorgverzekeringswet (Zwv) 
Na 3 jaar wordt dit Wet langdurige 
zorg (Wlz) 

ZZP GGZ – C (zonder behandeling 
GGZ-aanbieder) 

AWBZ Gemeenten 
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Naast deze vormen van beschermd wonen, bestaat Forensisch Beschermd Wonen (FBW). 
Hier gaat het over mensen zonder vrijheid beperkende maatregelen die verblijf, 
begeleiding en bescherming nodig hebben. Dit wordt door de Dienst Justitiële Inrichting 
van het ministerie van Justitie ingekocht. 
 
Tot 2017 was beschermd wonen gefinancierd door middel van een totaal bedrag per 
etmaal (€ 70 - € 200), afhankelijk van de zorgzwaarte. De zwaarte was onderverdeeld van 
1 (licht) tot en met 6 (zwaar). Afhankelijk van de zwaarte biedt de aanbieder: 

- 24-uurs toezicht 
- 24-uurs bereikbaarheid (< 20 minuten aanwezig) 

 
Vanaf 2017 is beschermd wonen in de 8 Achterhoekse gemeenten omgevormd van 
standaard bedragen per etmaal naar inhoudelijk maatwerk gericht op ambulant, beschut 
en beschermd wonen en op ontwikkeling (doorstroom, uitstroom) of stabiliseren.  
 
Beschermd wonen bestaat uit 3 componenten die in maatwerk in meer of mindere mate 
kunnen worden ingezet afhankelijk van de individuele situatie: 

- Wooncomponent met verblijf, voeding en woonbegeleiding (24-uurs toezicht of 
24-uurs bereikbaarheid) 

- Individuele begeleiding 
- Groepsbegeleiding (dagbesteding) 

 
De woonsituatie en de woonbegeleiding van de cliënt ziet er als volgt uit: 
 
>2017 
 

Begeleiding Wonen  
Gericht op 
ontwikkeling 

 
Gericht op 
stabiliseren 

Ambulant 
omklapwoning  

24-uurs 
bereikbaarheid 

Zelfstandig X  

Beschut ambulant 24-uurs 
bereikbaarheid 

Zelfstandig X  

Beschut  24-uurs 
bereikbaarheid 

Geclusterd in zelfstandige 
woning aanbieder 

X  

Beschermd 24-uurs toezicht Geclusterd in 
kamer/appartement 
aanbieder 

X  

Beschermd 24-uurs toezicht Geclusterd in 
kamer/appartement 
aanbieder 

 X 

 
Beschermd wonen in Doetinchem en regio 
In totaal zijn er regionaal ongeveer 600 indicaties, waarvan 300 in Doetinchem. 
Van de 600 indicaties beschermd wonen heeft 245 (stand van zaken week 48, 2018) een 
indicatie met 24-uurs toezicht, dus een zware vorm van beschermd wonen. 
 
Veruit de grootste aanbieder beschermd wonen is GGNet. Andere grote aanbieders zijn 
IrisZorg, RIWIS, Woonzorgnet, Sa-net, Humanitas DMH en Leger des Heils.  
Er zijn 50 aanbieders gecontracteerd voor beschermd wonen waarbij men 24-uurs toezicht 
biedt. In week 48 waren er 245 cliënten met 24-uurs toezicht bij 29 aanbieders geplaatst. 
 
De meest vergelijkbare locatie met de Domus is de locatie beschermd wonen van IrisZorg 
in Doetinchem waar 20 cliënten met 24-uurs toezicht verblijven. Andere locaties naast 
Doetinchem en Wehl waar op dit moment meer dan 8 cliënten met 24-uurs toezicht op 1 
adres verblijven zijn Didam, Eibergen, Silvolde, Vorden en Zelhem.  
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Waarom is er minder sprake van overlast bij andere grotere locaties?  
Een exact antwoord hierop is er niet. Wat mee kan spelen is de schaalgrootte. In 
Doetinchem valt men mogelijk minder op dan in Wehl. Toch zijn er ook in andere dorpen 
grotere locaties. Op sommige locaties is er een grotere variatie in zorgzwaarte wat kan 
bijdragen aan de kwaliteit en beheersbaarheid. Het hebben van een daginvulling nabij 
zien we wel als belangrijke voorwaarde om effectieve ondersteuning te kunnen bieden.  
 
Locatie Domus 
In 2010 was de Domus in de beeldvorming een voorziening voor dak- en thuislozen maar 
in werkelijkheid is het altijd een beschermde woonvoorziening geweest, waar soms 
mensen die dak- en thuisloos waren en die nergens terecht konden, zijn opgenomen. 
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een deel van het beschermd 
wonen. In die ontwikkeling is de gemeenteraad (presidium 28-08-2016) meegenomen.  
 
Het aantal cliënten in de Domus fluctueert door de jaren heen en gedurende het jaar, zie 
de tabel hieronder. In de tabel staat links de oude ZZP-indeling zoals deze voor 2015 gold 
en rechts de nieuwe indeling na 2015. De oude indeling was een schaal van ZZP GGZ-C 1 
tot en met 6. Dit is niet direct te vertalen naar de nieuwe situatie maar grofweg kan 
gesteld worden dat de oude ZZP GGZ-C pakketten 4 tot en met 6 overeenkomen met 
beschermd wonen met 24-uurs toezicht. 

 
Bron: Leger des Heils 
 
Het karakter van de voorziening is in de afgelopen jaren veranderd. Uit de tabel van het 
Leger des Heils blijkt dat er een steeds zwaardere groep cliënten met beschermd wonen is 
gekomen en vanaf 2015 zijn er cliënten met een forensische titel bijgekomen. 
 
In week 51-2018 waren er 15 gemeentelijke cliënten beschermd wonen geregistreerd op 
het adres van de Domus. 
 
Financiën 
Aangezien het aantal cliënten fluctueert, is het lastig om de financiën goed in beeld te 
brengen. 
 
Op 11 september is door de afdeling bedrijfsvoering een berekening gemaakt. Op dat 
moment verbleven er 18 personen op het adres van de Domus. Hiervan kregen er 14 een 
beschermd wonen indicatie vanuit de gemeente. Van die 14 was er 1 die een iets lichtere 
variant heeft (24-uurs bereikbaarheid i.p.v. 24-uurs toezicht). 
 
In 2017 heeft de gemeente Doetinchem voor beschermd wonen op de locatie Domus Wehl 
een bedrag van ruim € 800.000 betaald aan het Leger des Heils. De 14 van de 18 
gemeentelijke cliënten op 11 september 2018 in de Domus vertegenwoordigen een totaal 
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aan indicaties en een geprognosticeerd bedrag van ongeveer € 750.000 voor de Domus 
over heel 2018.  
 
Plaatsing cliënten 
Plaatsing gebeurt altijd in overleg tussen de consulenten beschermd wonen en de centrale 
trajectmanager van het Leger des Heils, waarbij gekeken wordt of de cliënt op de locatie 
past. Na plaatsing kan het ook voorkomen dat de locatie toch niet passend is en dan wordt 
een andere plek gewonden bij dezelfde aanbieder, dan wel bij een andere aanbieder.  
 
N.a.v. de incidenten zijn er 3 mensen uitgeplaatst. Kort daarop (binnen 2 weken) zijn er 
nogmaals 3 mensen uitgeplaatst die zich niet aan hun behandelplan of andere afspraken 
hielden. De wijkagent wordt betrokken voordat iemand geplaatst wordt in de 
voorziening. Dit onder andere om te bezien of er geen contra-indicatie is. 
 
Zie voor de procedure van toegang de verordening Wmo en de beleidsregels beschermd 
wonen. De plaatsing van ZVW/Wlz cliënten- en forensische cliënten beschermd wonen 
gebeurt op een vergelijkbare manier. Daar indiceert echter het CIZ en ‘3RO/NIFP IFZ/GW 
PMO’. Ook daar geldt dat het uitgangspunt is een passende plek en passende zorg te 
vinden. De principes uit de Wmo van ondersteuning nabij zijn eveneens van toepassing. 
Voor de effectiviteit van de zorg kan de locatie/bereikbaarheid van die zorg immers van 
groot belang zijn. 
 
 

3. Taken en verantwoordelijkheden 
 
In deze paragraaf worden de taken en verantwoordelijkheden vanuit de verschillende 
wet- en regelgeving benoemd. Vervolgens wordt ingezoomd op de afspraken die vanuit 
de regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen worden gesteld en de eisen die vanuit 
het Zorgkantoor aan forensisch beschermd wonen worden gesteld. 
 
Veiligheid en openbare orde 
De burgemeester heeft op grond van artikel 172 Gemeentewet ruime bevoegdheden op 
het gebied van veiligheid en openbare orde.  
 
Artikel 172 Gemeentewet 

1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde.  
2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die 

betrekking hebben op de openbare orde, te beletten of te beëindigen. Hij bedient 
zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie.  

3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten 
zijn voor de handhaving van de openbare orde.  

4. De commissaris van de Koning geeft, indien een ordeverstoring van meer dan 
plaatselijke betekenis dan wel ernstige vrees voor het ontstaan van zodanige 
ordeverstoring zulks noodzakelijk maakt, de burgemeesters in de provincie zoveel 
mogelijk na overleg met hen, de nodige aanwijzingen met betrekking tot het door 
hen ter handhaving van de openbare orde te voeren beleid. De aanwijzingen 
worden zo enigszins mogelijk schriftelijk gegeven. 

 
De burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan (dus niet als onderdeel van het college) 
heeft een aantal in de Gemeentewet opgenomen bevoegdheden op het terrein van de 
openbare orde die hij in de gehele gemeente kan inzetten. Ten aanzien van die 
bevoegdheden kan er raakvlak zijn met de portefeuilles van andere wethouders, 
onderlinge afstemming vindt dan plaats. Voor wat betreft de verhouding tot de raad 



5 
 

geldt, dat het aan hem is om lokaal veiligheidsbeleid vast te stellen en de raad controleert 
de uitvoering van het beleid. 
 
De uitvoering van het openbare orde en veiligheidsbeleid is een taak van het college, 
behalve voor zover bevoegdheden op dit terrein zijn toegekend aan de burgemeester.  
Dit betekent dat op het gebied van veiligheid en openbare orde veelal op de achterkant 
gestuurd kan worden. Het doel is echter om veiligheids- en openbare ordeproblematiek te 
voorkomen. Het aangepaste beheerplan bevat een set aan afspraken om overlast te 
voorkomen door goede afstemming tussen de mogelijkheden die de zorgcontracten 
(inkoopdocument) bieden en afspraken over voorkoming, tegengaan en oplossen van 
overlast. 
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
Onder de Wmo 2015 is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de maatschappelijke 
ondersteuning en de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Het bieden van 
beschermd wonen is als expliciete taak benoemd. 
 

Definitie beschermd wonen: “wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het 
psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de 
cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;” 

 
De gemeente heeft volgens de Wmo ook een verantwoordelijkheid voor opvang (van dak- 
en thuislozen). Dit heeft de gemeente echter niet ingekocht bij het Leger des Heils. In 
Doetinchem is IrisZorg verantwoordelijk voor de dag- en nachtopvang. 
 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor: 

- Het vaststellen van een periodiek beleidsplan (Beleidskader Sociaal domein 
Doetinchem 2017-2020). 

- Het vaststellen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning, waarin onder 
andere regels staan over toegang, hoe dit verloopt, persoonsgebonden budget en 
algemene kwaliteitseisen. De verordening in Doetinchem is gebaseerd op de 
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor: 

- De uitvoering (zij kan dit mandateren, in Doetinchem gebeurt dit bijvoorbeeld 
door Buurtplein), het treffen van algemene voorzieningen en het verstrekken van 
maatwerkvoorzieningen, het doen van onderzoek. 

- Het jaarlijks onderzoeken van de cliëntervaringen volgens een gestandaardiseerde 
methode en vragenlijst.  

- Het jaarlijks rapporteren over behaalde resultaten die genoemd zijn in het 
beleidsplan. In Doetinchem zijn dit bijvoorbeeld de rapportages van Buurtplein. 

- Het aanwijzen van een toezichthouder voor de naleving van de uitvoering van de 
wet. In de 8 Achterhoekse gemeenten is er een medewerker van het regionale 
contract- en leveranciersmanagement aangewezen als toezichts- en 
kwaliteitsmanager. De GGD voert de toezichtstaak uit door middel van inspecties. 

- In Doetinchem stelt het college daarnaast Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning en Beleidsregels beschermd wonen vast. 

- In Doetinchem is het college verantwoordelijk voor besluitvorming rondom 
inkoop- en aanbesteding. In de inkoop worden allerlei eisen gesteld aan de 
aanbieder, de diensten en het werkproces. 
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De aanbieder is volgens de wet verantwoordelijk voor: 
- Een goede kwaliteit van de voorziening. Deze is veilig, doeltreffend, doelmatig en 

cliëntgericht, afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen 
van zorg of hulp die de cliënt ontvangt; 

- Het onverwijld melding maken bij de toezichthoudende ambtenaar van 
calamiteiten en geweld. 

 
Inkoopeisen gemeente 
Beschermd wonen hebben we in Doetinchem vanaf 2017 middels een regionale 
aanbesteding samen met de 8 Achterhoekse gemeenten ingekocht. Van 2015-2017 waren 
er subsidieafspraken. 
 
Het inkoopdocument is bijzonder uitgebreid (93 pagina’s) en het pakket aan eisen ook. 
Hierin staan de eisen en verplichtingen en eisen benoemd waaraan gemeenten en 
aanbieders aan moeten voldoen. 
 
Vanuit het inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp, 
Maatwerkvoorzieningen Wmo van de acht Achterhoekse Gemeenten zijn er een aantal 
contractuele eisen en verplichtingen voor Beschermd Wonen waarop gestuurd wordt: 

- Er moet 24 uurs toezicht zijn en mix van beroepskrachten die passend is, denk 
hierbij aan de deskundigheidsmix en opleiding;  

- De zorgaanbieder moet inzichtelijk maken wanneer GGZ ingeschakeld wordt.  
- De zorgaanbieder ziet erop toe dat cliënten geen overlast veroorzaken in en 

buiten de woning. Klachten moeten worden gemeld en onderlinge maatregelen 
worden getroffen;  

- De zorgaanbieder van Beschermd Wonen is verantwoordelijk voor de totale regie 
en ondersteuning, omdat deze cliënten een beschermende woonomgeving nodig 
hebben waar de fysieke en sociale vaardigheid is geborgd;  

- Als er bij locaties door gedragingen van Cliënten sprake is overlast voor 
omwonenden dan zorgt Opdrachtnemer voor goed overleg tussen het 
locatiemanagement, het lokale politieteam, het gemeentebestuur van de 
vestigingsplaats en (een belangenvereniging van de) omwonenden. 

 
Het is de rol van het college om te besluiten over de aanbestedingsdocumenten en 
wijzigingen. Als alle 8 colleges in de regio unaniem besluiten, kunnen wijzigingen worden 
doorgevoerd. 
 
Op basis van de huidige inkoop kan een aanbieder die voldoet aan de eisen niet 
geweigerd worden. 
 
Eisen van het Zorgkantoor en ministerie van Justitie 
De eisen die worden gesteld aan beschermd wonen door Zorgkantoor Menzis en het 
ministerie van Justitie zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de regionale gemeentelijke 
inkoop van beschermd wonen. Zie de link in de bijlage. 
 
In het programma van eisen van de forensische inkoop beschermd wonen (perceel 
ambulante begeleiding en verblijfzorg) staat bijvoorbeeld: “de zorgaanbieder neemt 
passende maatregelen ter voorkoming en vermindering van ontstane risico’s voor 
justitiabelen, personeel en/of de veiligheid van de maatschappij in het algemeen.” 
 
Regionaal contract- en leveranciersmanagement en toezicht 
Het regionale Contract- en leveranciersmanagement (CLM) is primair verantwoordelijk 
voor het inkoopproces, contractbeheer, contractmanagement, leveranciersmanagement, 
informatieanalyse en toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid. Het doel is om risico’s te 
managen, sturing te geven en erop toezien dat zorgaanbieders zich conformeren aan de 
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gestelde eisen welke zijn opgenomen in het inkoopdocument, zodat contractafspraken 
optimaal kunnen worden benut. Het CLM focust zich dus op de naleving van 
contractafspraken, optimaal benutten (van de voorwaarden) van te leveren producten en 
diensten en waar noodzakelijk worden passende maatregelen genomen.  
 
In de situatie waarin wordt vastgesteld dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de eisen 
en verplichtingen die vanuit het inkoopdocument zijn opgesteld, kan mede afhankelijk 
van de situatie een in gebrekestelling (lees schriftelijk aanmaning) worden gestuurd 
waarin de aanbieder de kans krijgt om binnen redelijk termijn wel te voldoen aan de 
eisen. Vanuit het contract/inkoopdocument zijn hiermee sturingsmogelijkheden om het 
contract te ontbinden. Dit kan de ultieme consequentie zijn wanneer een verbetertraject 
er niet voor zorgt dat de zorgaanbieder voldoende uitvoering geeft aan de contractuele 
verplichtingen.  
 
Bij zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening is er een gezamenlijk proces tussen de 
toezicht- en kwaliteitsmanager en de regionale contractmanager. Gezien de 
ontwikkelingen van dit jaar omtrent de locatie Domus Wehl, de klachten/incidenten in 
combinatie met de geboden zorg door het Leger des Heils, is besloten om de 
communicatie tussen het CLM en de zorgaanbieder te intensiveren in onder andere de 
frequentie van de contractmanagementgesprekken. Concreet vindt er structureel vier keer 
per jaar operationeel en tactisch overleg plaats. Indien de aanbieder niet de uitgesproken 
verwachtingen waarmaakt, kan opgeschaald worden middels escalatiegesprekken. De 
verslagen van deze gesprekken borgen de opvolging van de werkafspraken en deze 
documentatie is openbaar.  
 
Conclusie 
De raad kan vanuit haar kader stellende rol de burgemeester en het college bevragen en 
aanspreken op de bevoegdheden. 
 
Zowel de gemeentelijke inkoop als de inkoop via Zorgkantoor of ministerie van Justitie 
hebben aandacht voor veilige en passende ondersteuning en vragen van de zorgaanbieder 
om maatregelen te nemen als het gaat om overlast en als de veiligheid van cliënt, 
personeel en ‘de maatschappij’ in het geding is.  
 
Het regionaal CLM is in de Achterhoekse gemeenten verantwoordelijk voor het 
contractmanagement en toezicht op kwaliteit. 
 
 

4. Maatregelen en zichtbare verbeteringen 
 
Er is sinds de zomer veel gebeurd om te proberen de zorgen over kwaliteit, leefbaarheid 
en veiligheid weg te nemen. Het beheerplan is tegen het licht gehouden en de 
maatregelen zijn aangepast, dan wel aangescherpt op de huidige situatie om daar waar in 
de toekomst overlast zou kunnen ontstaan, adequaat op te kunnen treden. 
 
Reeds genomen acties 
Er is kort nadat de onrust is ontstaan handelend opgetreden door de gemeente. Op basis 
van de informatie van dat moment, is hier op vrijdagavond 20 juli jl. over gesproken met 
de manager primair proces (Regio IJsselland) van het Leger des Heils op het politiebureau 
te Doetinchem. Daar zijn direct een aantal maatregelen en acties uit voortgekomen. 
  

1. Drie personen die de grootste overlast veroorzaakten verblijven sinds die tijd niet 
meer in de voorziening. 

 
2. Het Leger des Heils heeft de screening aan de poort verscherpt. 
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3. De personele inzet is aangepast.  

 
4. Vanuit stadstoezicht is er extra aandacht voor Domus gerelateerde signalen.  

 
Dit waren de-escalerende acties die op dat moment ook noodzakelijk waren.  
 
Na de zomer zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen, met het 
Leger des Heils en met bewoners uit Wehl die zich met hun zorg bij de burgemeester 
gemeld hebben. Tevens is onderzocht waardoor het onrustig kon worden rondom deze 
beschermde woonvoorziening. Dat heeft tijd gekost, maar heeft ertoe geleid dat de 
sturingsinstrumenten vanuit zorg (aan de voorkant) en veiligheid (aan de achterkant) 
goed in beeld en afgestemd zijn. 
 
Zichtbare verbeteringen 
Welke instrumenten en mogelijkheden zijn er om er voor te zorgen dat de rust rondom de 
beschermde woonvoorziening Domus weer terugkeert en afspraken nagekomen worden? 
 
Aanpassing beheerplan  
Medio 2016 is het beheerplan aangepast op basis van de toen bestaande situatie van 
relatieve rust en veranderde wetgeving. Door de huidige situatie worden de afspraken uit 
het beheerplan opnieuw bekeken en aangescherpt. Het beheerplan bevat grotendeels 
repressieve instrumenten en daarmee zitten we aan de achterkant van het proces. Er heeft 
dan al iets plaatsgevonden en dat is nu precies wat een ieder niet wil. We willen juist 
overlast voorkomen door aan de voorkant goed toe te zien op de gemaakte afspraken. 
Niet alleen vanuit veiligheid, maar zeker ook vanuit zorg. 
 
Onderstaande verbeteringen zullen worden opgenomen in het nieuwe beheerplan. 
 
Afstemming en communicatie 

1. Een manier om ervoor te zorgen dat repressieve instrumenten niet, dan wel zo min 
mogelijk ingezet hoeven worden, is middels een goede integrale samenwerking 
met het regionaal contractmanagement. 
 

2. In het beheerplan zijn afspraken opgenomen die ook door het 
contactmanagement zijn opgenomen bij de inkoopdocumenten. De afspraken zijn 
anders geformuleerd, maar beogen hetzelfde. Het beheerplan is in lijn gebracht 
met de formulering die is opgenomen in de inkoopdocumenten. 
 

3. Het contactmanagement staat inmiddels in verbinding met en zal in de toekomst 
in verbinding blijven met de begeleidingscommissie. Via deze weg kan er op 
regelmatige basis getoetst blijven worden of de inkoopafspraken in afstemming 
zijn met de beheerkant van de beschermde woonvoorziening. 
 

4. 1x per 6 weken komt de begeleidingscommissie bijeen. Door het wekelijkse 
meldingenoverzicht is er geen noodzaak om vaker bij elkaar te komen. De 
Dorpsraad en de Wehlse Ondernemersvereniging WOV hebben van de 
wijkregisseur het verzoek gekregen of ze willen toetreden tot de 
begeleidingscommissie. De Dorpsraad heeft aangegeven niet toe te willen treden, 

de WOV geeft aan niet voldoende capaciteit te hebben. Er is wekelijks contact 

tussen de manager van de Domus, de wijkregisseur en de 

begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie heeft een grotere rol 

gekregen en wordt geïnformeerd over in- en uitstroomzaken. 
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5. Er worden op verzoek van de begeleidingscommissie 1 of 2 nieuwe Wehlenaren  
geworven om nog meer voeling te krijgen met hetgeen er leeft in Wehl.  
 

6. Aanvullend is afgesproken dat er proactief wordt bijgepraat en vooruit wordt 

gekeken naar evenementen of andere zaken waar de Domus rekening mee 

kan of moet houden. Om de preventie te waarborgen en of te vergroten 

worden deze besluiten van te voren genomen in overleg en met 

toestemming van de begeleidingscommissie en in overleg met de politie. 

Van te voren wordt ingeschat of dit politiebegeleiding is of inzet vanuit het 

beveiligingsbedrijf, aangevuld met inzet van medewerkers die bekend zijn 

met de methodiek om Domus bewoners te begeleiden. 
 

7. Wekelijks worden de meldingen besproken met de wijkregisseur van de gemeente, 
de wijkagent en de manager van Domus. Dit zijn de meldingen waarbij inwoners 
van Wehl betrokken kunnen zijn of bewoners onderling in de Domus. Er is een 
wekelijks telefonisch overleg waar notulen van gemaakt worden door het Leger 
des Heils. Deze notulen worden gedeeld met de begeleidingscommissie. Dit loopt 
sinds medio augustus. Het doel is dat iedereen kort cyclisch geïnformeerd is. 
Daarnaast volgen we of er een follow-up is gegeven aan een melding uit het dorp.  
 

8. De afspraak is gemaakt dat er bij een incident met mogelijke impact direct 
onderling contact is. Mocht de wijkregisseur en/of de adviseur Veiligheid vinden 
dat de burgemeester van een incident op de hoogte bracht moet worden, dan 
wordt hij direct per sms/app geïnformeerd. 
 

9. Qua meldingen moet de zaak op orde zijn. Leger des Heils, politie en gemeente 
maken afspraken om de meldingen sneller in beeld te krijgen. Het Leger des Heils 
is als eerstverantwoordelijke de partij die een goede en snelle opvolging aan de 
meldingen zal moeten geven. Leger des Heils, politie en gemeente zijn samen alert 
op de meldingen en de opvolging daarvan. Dit is een continue proces. 
 

10. Vanuit het beheerplanperspectief gezien is een optie om in het beheerplan op te 
nemen hoe de instroom en uitstroom van bewoners is, ook in relatie tot de 
dagbesteding. In dat kader moet er (met inachtneming van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, AVG) ook overzicht zijn welke cliënten vanuit 
de reclassering/justitie in de Domus opgenomen worden. De reden hiervoor is dat 
zij, wanneer zij niet meer onder reclassering/justitie vallen, zij onder de gemeente 
komen te vallen. 
 

11. Veel valt en staat bij een goede communicatie. Goede communicatie vanuit de 
gemeente, maar ook vanuit de woonvoorziening. De communicatie was onder de 
maat. Van het Leger des Heils wordt verwacht dat zij na meldingen adequaat 
optreden en ook hun verantwoordelijkheid nemen in het dorp zelf. Wanneer er 
meldingen zijn wordt er gehandeld, wordt de veroorzaker/bewoner aangesproken 
op zijn/haar gedrag en wordt er zo spoedig mogelijk een terugkoppeling gedaan 
naar de melder. Alleen zo herstelt het vertrouwen.  
 
Nb. De afgelopen periode is gebleken dat het Leger des Heils hier mee aan de slag 
is gegaan. Het is van belang dat er open en transparant gecommuniceerd wordt. 
Beter eerlijk aangeven wat de situatie is, dan het zonder communicatie proberen 
af te doen. Een goede en frequente communicatie bevordert het vertrouwen in 
elkaar. 
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Kwaliteit 
 

12. CLM voert contractmanagementgesprekken uit met het Leger des Heils. Gezien de 
actuele ontwikkelingen ten aanzien van Domus Wehl is er vanuit CLM extra 
geïnvesteerd in het Leger des Heils en hun dienstverlening. Dit moet leiden tot een 
verbetering van de zorgverlening en vermindering van de overlast. De intensiteit 
van de gesprekken is opgehoogd om nog scherper in te zetten op 
contractmanagement en te sturen op de kwaliteit en de contractuele 
verplichtingen. 
 

13. De manager kwaliteit en toezicht van CLM heeft een extra kwaliteitsgesprek 
gevoerd en monitort de vooruitgang van de verbeteracties. 
 
 

14. Middelengebruik wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Van belang is om 
heldere afspraken te maken over het middelengebruik in het kader van stabilisatie 
en herstel. Dit kan overlast binnen en buiten de voorziening voorkomen. 

 
15. De GGD voert in januari 2019 een extra inspectie uit op verzoek van de manager 

kwaliteit en toezicht van CLM. 
 

16. In het beheerplan is de time-outregeling opgenomen. De time-outregeling is van 
toepassing wanneer bewoners van de Domus zich niet houden aan de afspraken. 
Houdt een bewoner zich niet aan de afspraak dan moet hij of zij voor een bepaald 
aantal uren de voorziening verlaten.  
 
De time-outregeling heeft meerdere malen geleid tot overlast buiten de 
voorziening. Dit had bijvoorbeeld te maken met het feit dat een bewoner niet 
naar de dagbesteding kon/wilde of zich niet aan de huisregels, dan wel het 
huishoudelijk reglement hield.  
 
Nb. Inmiddels heeft het Leger des Heils al aanpassingen gedaan in de time-
outregeling. Voordat een bewoners een time-out krijgt wordt dit eerst intern 
besproken. Wat is een passende time-out en welke gevolgen heeft een time-out. 
Wordt bij een kortdurende time-out overlast verwacht buiten de voorziening dan 
wordt de bewoners niet naar buiten gestuurd.  
 
Deze time-outregeling wordt opgenomen in het beheerplan. Daarnaast wordt er 
met het Leger des Heils afgestemd hoe de regeling ook in het huishoudelijk 
reglement kan worden opgenomen.  

Een goede time-outregeling betekent dat ook dat er een time-outplek een plek 
moet zijn die volgens dezelfde voorwaarden als in het inkoopcontract zorg levert 
en veiligheid borgt. 
 

Politie en handhaving 
 
17. Handhaving heeft werkinstructies voor het toezicht in Wehl. 

 
18. De wijkagent voert kennismakingsgesprekken met elke nieuwe bewoner van de 

Domus. 
 

19. Er wordt door de politie extra capaciteit ingezet in Wehl. 
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5. Conclusie 
 
Door incidenten in de Domus zijn er zorgen over de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid.  
 
Met alle wetgeving, regels en inkoopeisen is er op papier alles aan gedaan om de 
kwetsbare inwoners passende en veilige ondersteuning te bieden, en om de leefbaarheid 
en veiligheid van de omgeving te waarborgen. 
 
Er vindt op dit moment veel inzet plaats op het toezien op de kwaliteit van de 
ondersteuning en de samenwerking met alle partijen in de keten, om direct in te kunnen 
springen indien nodig. Vanuit alle disciplines komt naar voren dat er inderdaad 
verbeteringen nodig zijn. Dit wordt actief opgepakt via CLM en hier werkt het Leger des 
Heils aan mee. Er is geen aanleiding om het contract met het Leger des Heils te ontbinden, 
de inkoopeisen te veranderen of de bevel-bevoegdheid van de burgemeester in te zetten. 
 

6. Vervolg 
 
Het beheerplan is aangepast en er wordt al gewerkt volgens de nieuw afspraken. Het is nu 
zaak om elkaar aan te spreken daar waar het niet goed gaat. Rond augustus kunnen we 
zien hoe groot het effect is van de hernieuwde, verbeterde en aangescherpte afspraken. 
Dat zal ook goed gemonitord worden, ieder voor zich en in gezamenlijkheid.  
 

7. Tenslotte 
 
Beschermd wonen en Opvang en bescherming als geheel is landelijk volop in beweging. 
Dit heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheden van de gemeente en het Leger des 
Heils. In 2021 gaat een derde deel beschermd wonen van Wmo 2015 naar Wet langdurige 
zorg (Wlz). De verwachting is momenteel dat vanaf dat moment ongeveer 30% van de 
cliënten beschermd wonen in de regio Achterhoek over zullen gaan naar de Wlz. Ervan 
uitgaande dat dit om de zwaarste groepen cliënten gaat, is het waarschijnlijk dat dit om 
een groot deel van de cliënten in de Domus geldt. Dit betekent dat de gemeente dan niet 
meer verantwoordelijk is voor de contractering en over dit gedeelte geen zeggenschap 
meer heeft. 
 
Daarnaast wordt de financiering van beschermd wonen (en OGGz en maatschappelijke 
opvang) vanaf 2021 van de centrumgemeente door gedecentraliseerd naar alle 
gemeenten. De voorbereiding hiervan vindt al plaats in de regio met de 
Uitvoeringsagenda Opvang en bescherming. 
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Bijlage bronnen 

 
 

Veiligheid 
 
Gemeentewet 
https://mijnwetten.nl/gemeentewet  

 

Wmo 
 
Wmo 2015 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-11-17  
 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2018 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234574.html  
 
Beleidsregels beschermd wonen 2018 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234600.html 

 
Sociaal domein 
 
Beleidskader Sociaal domein Doetinchem 2017-2020, zie 
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/12-
april/19:30/Beleidskader-sociaal-domein-Doetinchem-2017-2020 ). 
 
Onderzoek cliëntervaringen 
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-
raadsbijeenkomst/2018/22-november/19:30  

 

Inkoop 
 
Regionale gemeentelijke inkoop Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugdhulp  

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicP

rofile=false&tenderId=46331&tab=1&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=Fa
lse  

 

Inkoop Zorgkantoor 
 
https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/zorginkoop/inkoop-2019  

 
Inkoop Forensische zorg 
 
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-
zorg/inkoopdocumenten-2019  
 
Plaatsing forensische zorg 
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-
zorg/inkoopdocumenten-2018  

 
 
 


