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Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:


Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:
Agrariërs (Arie)
Geen bijzonderheden.

















Bewoners (Arie)
Er is een student Ruimtelijke ordening in De Glind geweest. Vanuit welke organisatie? Wat
doet hij hier? Niemand is op de hoogte van deze student en er wordt gevraagd aan de
Rudolphstichting of zij hierover navraag willen doen.@Janneke.
Voortgang Jetteke na maart 2016? 30 juni hebben BLV en Rudolphstichting overleg: evaluatie
en toekomst DCP. Het GOP volgt de evaluatie, heeft hier geen rol in. Vanuit de BLV is Kees
Elzinga hierbij betrokken.
Mail adres BLV: belangenvereniging@glind.nl. Dit is o.a. het adres voor de uitnodiging voor
GOP-overleggen. Alle bestuursleden hebben hier toegang toe. Voor 11 september ook een
uitnodiging sturen aan privémail adres van Kees van de Werf. @Bernadette.
Zorgpartijen
Rudolphstichting (Janneke)
Veiligheidsoverleg gehad met brede groep. Gedragsregels: hoe, wat, aan wie, e.d..
Afgesproken dat iedere organisatie voor een contactpersoon zorgt. Hier komt een overzicht
van.
Ook zorgt iedere organisatie voor vertegenwoordiging in het Wijkplatform.
Verslag van het veiligheidsoverleg verspreiden onder GOP-deelnemers. @Janneke en
@Bernadette.
Nieuwbouw: dit is een project van de gemeente. (rioleringsstelsel i.o.m. Rudolphstichting.)
Fase 1: blokje van drie huizen;
Fase 2: blokje van drie huizen.
De communicatie vanuit de gemeente verloopt ad hoc.
Vrije tijd: Rudolphstichting heeft een project Vrije Tijd opgestart. Onderzocht wordt wat
wenselijk is. Daarna wordt bekeken wat financieel haalbaar is.
1. Concept ontwerp maken.
Hierbij is ook een klankbordgroep betrokken.
2. Intermetzo verlengt het detacheringcontract van Jetteke tot eind 2015.
3. Intermetzo maakt een interne kostprijsberekening voor Vrije Tijd. De Glind is hierin
duurder dan andere locaties, omdat er in De Glind een totaalpakket geleverd wordt.
’t Goi: Glinds ondernemers initiatief. Elke Seelmann is dit aan het opzetten. Voor volgend
overleg, 11 september 2015, uitnodigen om hierover te vertellen. @Marc.
Intermetzo (Marc)
Intermetzo constateert dat de eerste kwartaalcijfers gerichte actie vragen. Dit heeft deels te
maken met lagere bezetting binnen de woongroepen van Intermetzo maar ook de wijze









waarop de interne kostprijs wordt opgebouwd. De komende tijd zal veel aandacht worden
gegeven aan het realiseren van een gezonde en stabiele bedrijfsvoering.
Nu 107 kinderen in De Glind geplaatst.
Donnerschool (Jacques)
Sociaal plan: nog niet helder hoe of wat. Het blijft spannend. Uitstel is aangevraagd voor
uitvoering van de tweede fase van het sociaal plan.
In stroom leerlingen: na 1 oktober wordt de peildatum 1 februari.
Het samenwerkingsverband bepaalt wat men voor een kind betaalt.
Het leerlingenaantal is hoog.
Voor dit jaar een negatief resultaat.
Project Diplomagericht onderwijs i.s.m. Meerwaarde verloopt positief.

Dorpscontactpersoon

Gegadigde voor een koopwoning Besselaarproject heeft contact gezocht met DCP. Jetteke
heeft hem rondgeleid in het dorp.

Zie verder de kwartaalrapportages.
Rondvraag

Jacques: Bestuur Glindster is per 1 juli 2015 een slapend bestuur. Jacques treedt uit het
bestuur. Alle (beheers)taken liggen nu bij de Rudolphstichting, het Grand café is verpacht.
Ontwikkelingen vanuit het dorp t.a.v. de dorpshuisfunctie worden afgewacht.

Fondsenwerving projectgroep: volgend overleg op de agenda (Jetteke zit in deze
projectgroep.).

Volgend GOP overleg: vrijdag 11 september 2015
Mocht u na het lezen van dit verslag een vraag of opmerking hebben dan kunt u deze mailen naar
Bernadette van Vliet, bfvanvliet@ziggo.nl of rechtstreeks aan een deelnemer van het overleg stellen.

