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Motie "sluit Domus in Wehl"
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Doetinchem ~~,.
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De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 31 januari 2019;

Constaterende dat:
In Wehl, door het stelselmatig niet aan de afspraken houden door het Leger des Heils en het laten
vallen van steken door politie en gemeente, het draagvlak voor de Domus is weggevallen door
overlast en misdragingen die de bewoners van Wehl ondervinden door de bewoners van de Domus.

Overwe~ende dat:
• dit betekent dat de raad een uitspraak moet doen hoe verder to gaan met de Domus,
• in 2010 werd uitgegaan van "lichte" gevallen, zijnde daklozen uit de Achterhoek passend in

het twee ringen model,
• in 2016 ineens zware gevallen uit het hele land blijken to zijn geplaatst,
• er alle jaren incidenten zijn geweest, de laatste jaren een toename en ook zwaardere

incidenten plaatsvinden,
• het college in de notitie van wethouder Huizinga, d.d. 21 juli 2018 Haar ons gestuurd, al

twijfelt aan het bestaansrecht van de Domus in de huidige vorm,
gezien de grote opkomst bij vorige raadsbijeenkomsten de maat voor een groot deel van de
Wehlse bevolking nu vol is,

• het wenselijk is to gaan bewerkstelligen dat de Domus zo snel mogelijk sluit in de huidige
vorm,
de daklozen waar Doetinchem verantwoordelijk voor is onder to brengen waar ze minimaal
overlast veroorzaken,

• de zorg voor zware gevallen waar Doetinchem verantwoordelijk voor is, wordt ingekocht bij
een inrichting die adequate zorg verleend en voorkomt dat andere, buiten de inrichting, daar
geen onnodige overlast van ondervinden.

Draagt het college op:
Alles in het werk to stellen om de Domus in Wehl zo snel mogelijk to sluiten en over to gaan tot een
goede zorgverlening aan lichte en zware gevallen elders.

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA PvdA VVD SP

D66 GBD GroenLinks

,,
ChristenUnie-SGP LBD

'~

\ ~--~~
'Ir` ''

PvLM


