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bijlage

Geachte fractie,

Op 22 juli 2018 stelde u aan het college schriftelijke vragen met betrekking tot een incident
rond om de beschermde woonvoorziening Domus Wehl, conform artikel 38 volgens het
Reglement van orde. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.
Uw vragen zijn integraal en onverkort overgenomen in deze beantwoording.
1. Regelmatig melden bewoners incidenten. Van dealen rondom het gebouw, het lastig
vallen van kerkhofbezoekers, vernielingen op het kerkhof tot grof dankgebruik in trein,
station en in de omgeving.
A. Hoeveel incidenten zijn er bij de gemeente gemeld in respectievelijk 2016, 2017 en
2018?
Bij de gemeente Doetinchem zijn in 2016 en 2017 geen incidenten gemeld.
In 2018 ging het van geen meldingen Haar meerdere eind juni, waarna er direct nagegaan
en uitgevraagd is wat er nog meer speelt. Vervolgens is het snel gegaan tot en met het
ingrijpen door de burgemeester op vrijdag 20 juli jl.
B. Is de acrd van deze incidenten anders (ernstiger) dan de incidenten in by 2011 en
2012?
De doelgroep die er nu zit is feitelijke dezelfde doelgroep. De problematiek van enkelen
binnen deze groep is echter meer complex geworden.
C. In hoeverre passen deze incidenten in het beeld van de incidenten zoals ze worden
gemeld uit de rest van Wehl? (Meer of minder ernstig)
Dat is niet to vergelijken.
D. Is er een afspraak dat alle incidenten moeten worden gemeld en kunt u garanderen
dat dit wordt nagekomen?
Conform beheerplan moeten incidenten gemeld worden bij de beheercommissie. Naar
aanleiding van de recente signalen is geconcludeerd dat deze afspraak niet is nagekomen.
Daar is reeds over gesproken en die afspraak is weer aangescherpt. Andere afspraken
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binnen het beheersplan zullen tevens aangescherpt worden en dat betekent ook dat wij
nauw zullen toezien op de naleving daarvan.
E. Heeft de politie een overzicht van gemelde incidenten die aan Domus bewoners
kunnen worden toegeschreven?
De politie heeft een overzicht van de gemelde incidenten.
F. En kan deze lijst getoetst worden bij de bewoners rondom de Domus?
Het betreft een lijst met alle incidenten m.b.t. bewoners Domus vanuit heel Wehl.
G. Als de bewoners melden dat er veel meer incidenten zijn geweest "maar er wordt
toch niets mee gedaan" onderschrijft u dan onze visie dat de afspraken rondom Domus
moeten worden heroverwogen?
De afspraken zoals gemaakt in het beheerplan zijn in de begeleidingscommissie uan 14
augustus 2018 wederom besproken. Daarnaast zal het beheersplan doorgelicht en
aangescherpt worden. Het blijft van belang dat incidenten gemeld worden. Er bereiken
ons ook signalen dat inwoners geen vertrouwen in de opvolging van een melding door de
Domus hebben.
2. Een van de verhalen is de veronderstelling dat er ondertussen "zwaardere" gevallen
gehuisvest worden in de Domus waardoor de afspraken niet meer dekkend zijn?
A. U geeft aan dat pas in 2018 er "complexere gevallen" zijn komen wonen. Is dit pas in
2018 of speelt dit al langer.
We zien een toename aan personen met verward gedrag. Dit is een landelijke trend, ook
veroorzaakt door de verdere extramuralisering uan de gezondheidszorg. Personen die
eerder bijvoorbeeld opgenomen werden in een GGZ-instelling, maken nu langer onderdeel
uit van de samenleving.
B. Is aan u gemeld dat er zwaardere gevallen gehuisvest worden in het Domus pand.
Nee, dit is niet expliciet gemeld.
C. Heeft u hierover overleg gehad met het Leger des Heils?
Op vrijdagavond 20 juli is jl. hierover gesproken met de manager primair proces (Regio
Usselland). Zij geeft aan, mede door eerder genoemde reden bij 1B en 2A, er complexere
gevallen gehuisvest worden in Wehl.
D. Heeft u hiermee ingestemd?
We hebben expliciet aangegeven en er zeer expliciet op aangedrongen om het
instroombeleid, de criteria kritisch to bekijken en strak toe to passen in relatie tot de
huisvesting de nieuwe instroom in de Domus. Van de noodzaak is het Leger des Heils ook
doordrongen.
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E. Zijn de afspraken uit 2011 nog steeds geldig en handelt de Domusleiding nog Haar deze
afspraken?
Het beheersplan is aangepast en geupdatet in 2016, hierover is de raad geinformeerd en
deze afspraken zijn nog steeds van kracht. Vanuit recente incidenten kunnen we
concluderen dat niet al deze afspraken worden nageleefd. De nodige afspraken zijn
inmiddels gemaakt en zoals aangegeven zal ik nadere afspraken maken om hetgeen
afgesproken is aan to scherpen en conform het beheersplan na to leven.
F. U vraagt zich of of de huidige doelgroep nog wel past binnen de gemaakte afspraken
in 2011. Hoe tang vraagt u zich dit al af?
Dit is direct gaan spelen nadat de incidenten bekend werden. De politie is direct verzocht
om uit to zoeken wat de oorzaak van deze plotselinge stijging was.
—

3. Er gaan veel verhalen in Wehl. Terecht maar ook vaak onterecht waardoor er veel
(onnodige) onrust ontstaat.
A. Op Welke wijze gaat de gemeente in overleg met de bewoners van Wehl om de lucht
to klaren op korte termijn?
Er is, daags na het incident, gesproken met de Dorpsraad en Wehlse Ondernemers
Vereniging. Er zijn de komende periode meerdere gesprekken gepland. Daarnaast is de
Wijkregisseur in positie en het eerste aanspreekpunt in Wehl. Hij beschikt ook over alle
relevante informatie om snel to kunnen schakelen en to informeren.
B. Overleg in het najaar, bent u het met ons eens dat zulks veel to laat is omdat er nu
grote onrust is en dat laat u dan veel to tang voortbestaan.
Er zijn concrete maatregelen per 20 juli jl. getroffen die een direct effect had op de
overlastsituaties. Drie personen die voor de nodige onrust en overlast zorgden verblijven
niet meer in de Domus. Daarnaast hanteert het LdH striktere criteria voor plaatsing in de
Domus. Dit zijn een tweetal korte termijn acties geweest en daarnaast zoals aangegeven
de gesprekken met diverse betrokkenen (Dorpsraad, WOV, Begeleidingscommissie, LdH en
Wehlenaren die zich bij de portefeuillehouder gemeld hebben).
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C. In hoeverre is er de afgelopen tijd overleg met de portefeuillehouder veiligheid
geweest en is hij bij eventuele maatregelen betrokken?
De portefeuillehouder overlegt periodiek met de voorzitter van de begeleidingscommissie
en hij bezoek 1 x per jaar de vergadering van de begeleidingscommissie. De
portefeuillehouder heeft op basis van de incidenten van voor het zomerreces maatregelen
genomen om direct de overlastsituaties to beeindigen.
Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende ge'informeerd hebben.
Vanwege privacy kunnen wij niet ingaan op individuele casu'istiek.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester

