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Onderwerp: Notitie Domus  
Portefeuillehouders: Burgemeester Boumans, wethouder Langeveld 
Datum: 9 januari 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
de Notitie Domus en de bijlagen. 
 
Context 
Op 30 oktober 2018 heeft de gemeenteraad in de beeldvormende raadsbijeenkomst met 
insprekers gesproken over de Domus in Wehl. De fracties uit de gemeenteraad hebben 
feedback gegeven aan het college van b&w over de notitie Beheer vanuit zorg en 
veiligheid Domus in Wehl en naar aanleiding van de inbreng van alle insprekers. 
Het college is met de reacties van de fracties aan de slag gegaan.  
 
In de raadsvergadering van 20 december jl. heeft het college toegezegd ervoor te zorgen 
dat de raad bij het vervolg van de beeldvormende behandeling over de Domus (17 januari 
2019) over de volgende punten informatie ter inzage krijgt:  
- op welke punten het beheerplan niet goed is opgevolgd; 
- op welke punten de inkoopvoorwaarden niet goed zijn opgevolgd (niet openbaar - dit 

betreft vertrouwelijke informatie); 
- lijst met incidenten in oktober, november en december 2018. 
 
Kernboodschap 
In de beeldvormende raadsbijeenkomst 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. 
 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Domus zijn de volgende wijzigingen 
(op hoofdlijnen) aangebracht in het beheerplan:  

 De screening aan de poort is verscherpt en er liggen afspraken over de inzet van 
voldoende personeel.  

 Vanuit stadstoezicht is er extra aandacht voor Wehl/Domus en is de integraliteit met 
de het zorgdomein geborgd. Daarbij is tevens een link gelegd met de 
begeleidingscommissie. Wat betreft de begeleidingscommissie zijn er extra 
overlegmomenten tussen de reguliere overlegmomenten ingevoegd om vinger aan de 
pols te houden. 

 Een belangrijk verschil met het eerdere beheerplan is dat er meer aandacht is voor 
tijdige communicatie in brede zin. Dat betekent ook sneller reageren op incidenten. 

 Tot slot is de nieuwe time-outregeling opgenomen in het beheerplan. In totaal is het 
beheerplan op 19 punten aangepast. 

 
Het college geeft tevens gevolg aan de toezegging van 20 december jl. om aanvullende 
informatie toe te voegen aan de stukken. 
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Vervolg 
Het vervolg van de bespreking vindt plaats in de vervolgbehandeling in de beeldvormende 
raadsbijeenkomst van 17 januari 2019.  
 
Bijlagen 
1. Notitie Domus 
2. Aangepast Beheerplan 
3. Overzicht op welke punten het beheerplan niet goed is opgevolgd 
4. Rapportage Contract-, toezicht- en kwaliteitsmanagement 26 november 2018 (niet 

openbaar) 
5. Lijst met incidenten Domusgerelateerd juni t/m december 2018 
 


