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Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:


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

Vrijwillige Ruilverkaveling: We hebben te maken met twee provincies -> het is erg veel
werk. Wel de overtuiging dat er voor een deel winst te behalen is.
De Rudolphstichting heeft aangegeven niet actief deel te willen nemen aan dit traject
maar wel altijd bereikbaar te zijn voor overleg als dat nodig is. Dit is voldoende, op dit
moment. We trekken aan de bel als er iets is.

Bewoners (Henk)
 Gerucht dat er ‘zwaardere’ kinderen in De Glind opgenomen gaan worden. Hoe zit
dit?
Marc: Geen ‘zwaardere’ kinderen, wel ‘langverblijf’ kinderen. Er is een
groeiperspectief in aantal kinderen. Op dit moment zijn er 65 gezinshuiskinderen en
35 kinderen in woongroepen/langverblijf = 100 kinderen. We zitten nog lang niet aan
het niveau van de jaren ’90: 160 kinderen.
 Hoe voorkomen we overlast bij Glindster door samenscholing van jongeren bij
Glindster door beschikbaarheid WiFi? Wachtwoord blijkt niet afdoende, verder hebben
we hiervoor geen beleid.
@Marc, @Gerard en een dorpsbewoner gaan dit oppakken.

Zorgpartijen
Rudolphstichting (Gerard)
 We zijn druk met nadenken over de gevolgen van de veranderingen in jeugdzorg voor
De Glind.
 B&W komen dinsdag 28 oktober a.s. van 15.00 – ca. 19.00 uur op werkbezoek in De
Glind. Doel: netwerken en informerende bijeenkomst.
@Wie van de zorgpartijen kan hierbij om 15.00 uur aanwezig zijn?
@Wie van het GOP kan hierbij om 17.00 uur aanwezig zijn?
Arie: van belang om ook de BLV hierbij te betrekken. Gerard neemt dit mee.
Arie: het visiedocument is nog steeds actueel. We werken er hard aan om verbinding
te bewerkstelligen. Wat kan de Gemeente hierin betekenen? We hebben hierbij de
e
betrokkenheid van de Gemeente nodig. Gespreksonderwerp voor de 28 .
De Gemeente straalt uit dat ze betrokken zijn bij De Glind:
Uit coalitieakkoord Gemeente Barneveld 2014-2018:
7. In De Glind wordt jeugdzorg geboden op het gebied van wonen, school
en/of vrije tijd aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ernstige gedragsen/of emotionele problemen. Zij kunnen er terecht voor een 24-uursverblijf en

de behandeling in een gezinshuis of leefgroep. Wij zetten ons er bestuurlijk
voor in dat de unieke en hoogwaardige kennis en expertise voor onze regio
behouden blijft.
Uit verkiezingsprogramma CDA:
Daarom wil het CDA Barneveld:
…..
• dat de unieke functie van De Glind behouden blijft en daarmee ook de
kennis en expertise ten aanzien van de gezinsgerichte jeugdzorg.









Voor de zomer heeft er een landelijke dag van het LVB plaatsgevonden in De Glind,
georganiseerd door Machiel Kamerbeek. Een leuke dag, plus 100 euro sponsorgeld
voor 100-jaar De Glind.
Intermetzo (Marc)
Intermetzo heeft publiciteit gezocht t.a.v. moeizaam verlopen transitie jeugdzorg.
Gemeenten zijn hier nog niet klaar voor. 2015 is het overgangsjaar, 2016 wordt
problematischer.
We zijn krimp aan het realiseren om kosten te besparen. Dit is landelijk bij alle
Jeugdzorginstellingen gaande, terwijl de vraag naar jeugdzorg toeneemt!
Voor De Glind wil Intermetzo toch een groei van het aantal opgenomen kinderen.
Het hoofdgebouw (Postweg 80) staat bijna leeg. Recepties en secretariaten van
Intermetzo gaan centraal werken, niet meer vanuit de locaties.
Donnerschool (Jacques)
Het blijft een spannende tijd voor de Donnerschool. Onzekerheid over de leerlingen
aantallen.
Problemen met leerlingenvervoer. Idee Gerard: vervoersproblematiek voor heel De
Glind laten onderzoeken door een stagiaire. Goed idee, @Gerard pakt dit op.
Arie: waarom zitten de agrariërs niet bij de het ATC? @Jacques neemt dit op.
Sociaal Plan voor Ambulante dienst loopt.

Voorstel uitbreiding GOP
 Iedereen vindt het van groot belang dat de dorpscontactpersoon (DCP) deelneemt aan
het GOP. Verdere uitbreiding achten we niet noodzakelijk. Volgend jaar (zomer 2015)
evalueren we de samenstelling van het GOP.
Rondvraag
 Jacques: Grand café Glindster is met ingang van 1 september 2014 verpacht aan Elke
Seelmann (DOK14). Het beheer van Glindster ligt bij de Rudolphstichting.
Reserveringen van alle ruimten lopen via DOK14.
Het bestuur van Glindster blijft in ieder geval tot 1 juli 2015 werkzaam om alle zaken goed
af te ronden. Hoe we daarna verder gaan wordt momenteel bekeken: dorpshuisfunctie?
De LeerWerktrajecten zijn overgenomen door DOK14 en lopen dus door.
 Gerard: a.s. woensdag 10 september staat er een artikel in Trouw over De Glind.
 Gerard: 11 oktober vindt de reünie plaats in De Glind.
 Website 100 jaar Jeugddorp De Glind is in de lucht: www.100jaarjeugddorp.nl/ .

Volgend GOP overleg: 28 november 2014
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.

