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Motie Domus opvang binnen de gemeente Doetinchem altijd tijdelijk

De Raad van Doetinchem, bijeen op donderdag 31 januari 2019, gelezen hebbende
de raadsmededeling Notitie Domus (agendapunt 5);

overwegende dat:
- een prettige leefomgeving belangrijk is;
- iedereen zonder angst over straat moet kunnen lopen;
- men niet geprovoceerd of agressief benaderd wil worden;
- mensen die dronken of onder invloed van drugs zijn of mensen die psychische of

multi-problemen hebben het woongenot kunnen aantasten en voor angst kunnen
zorgen;

constaterende dat:
- de doelgroep van een voorziening als de Domus waar dan ook overlast en

problemen zal geven;
- een groot gedeelte van Wehl al bijna 10 jaar regelmatig overlast en hinder heeft

van verschillende Domus bewoners;
- kinderen, maar ook ouderen, veelal niet meer alleen over straat durven omdat ze

al eens onheus bejegend zijn door deze bewoners of er bang voor zijn;
- inwoners van Wehl al heel tang niet meer klagen omdat er toch niks mee gedaan

werd;
- wij niet alleen maar begrip moeten vragen maar ook begrip moeten tonen door

to zeggen dat het einde van een voorziening als de Domus ook weer een keer in
zicht is;

van mening zijnde dat:
- we als gemeente de plicht hebben om deze mensen op to vangen;
- wij ons ook goed moeten realiseren dat de burger in onze gemeente ook recht

heeft op een prettige woonomgeving;
- we het geen enkele omgeving kunnen aandoen om een voorziening als de Domus

daar to plaatsen zonder goed overleg en de belofte dat er ook weer een eind aan
komt;

- een overeenkomst voor een afgesproken periode op een plek voor een vorm van
opvang als de Domus meer dan genoeg is;

besluit om:
het college to verzoeken een voorstel to maken om to komen tot sluiting van de
Domusvoorziening in Wehl uitgaande van de voornoemde punten;

- en tevens met een voorstel to komen hoe we in de toekomst aan een opvang voor
deze zware doelgroep, waar dan ook, altijd een einddatum kunnen verbinden



- deze voorstellen voor September 2019 aan de raad voor to leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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