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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag overleg Gezamenlijk Overleg Platform (GOP) gehouden op 18 september 2015
Aanwezig: Marc Vrugt, Arie Blom, Jacques Gordijn, Janneke Kuipers, Arjan Gerritsen, Jetteke
Keuken, Bernadette van Vliet (verslaglegging).
Op uitnodiging: Elke Seelmann. Projectleider ‘t GOi
Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:


’t Goi: Informatie en stand van zaken, Elke Seelmann
’t Glinds Ondernemers initiatief. De basis van het ’t Goi zijn de LeerWerktrajecten. Dok14 is
een pilot project hiervoor, waarna de LWtrajecten verder bij deelnemende ondernemers
worden uitgerold. Jongeren werken nu in Dok14 bij de restaurantschool. Vraagstuk is nu hoe
de glindse partijen (Intermetzo, Donnerschool, Rudolphstichting, Gezinshuis.com) hierin
participeren, de financiering is een bron van zorg.
Beoogd deelnemers van ’t Goi zijn de 8 ondernemers die deel hebben genomen aan de
aanbesteding: Bij de bron, Evemar, Très Jolie, Lucylla, Folda, Kibo, Glindmedia, Dok14.
Elke: hoe kan ik de samenwerking en de betrokkenheid in De Glind bewerkstelligen?
JG: De input van leerlingen kan niet alleen van de Donnerschool komen.
MV: Onderzoek of bij Pro-Intermetzo een aanvraag gedaan kan worden. Elke en Marc pakken
dit samen op.



Elkaar informeren, ideeën uitwisselen, afstemmen initiatieven en activiteiten:



Agrariërs (Arie)
Hr. Van den Berg gaat biggenstal bouwen ter verbetering van de bedrijfsvoering.
Burgstedeweg1 heeft vergunning aangevraagd om de vergunningen actueel te houden. Ze
doen hier in de praktijk niets mee.
AG: Vallei-boer-bewust: project om te kijken (digitaal) hoe het bedrijf ervoor staat; de afstand
tussen de boer en de burger verkleinen.



Bewoners (Arie)
Bord De Glind wordt aangepakt door de BLV i.o.m. de Rudolphstichting. Het nieuwe logo van
het Jeugddorp De Glind komt erop.



Zorgpartijen
Rudolphstichting (Janneke)
Fotoexpositie van fotograaf in Glindster.
Vrije Tijd is geborgd tot december 2015. Werving vrijetijdsondernemer loopt.
Gronden Rudolphstichting: meerjarenplan voor inrichting vrije ruimte wordt gemaakt door
planoloog. Onderzoek duurt ca. half jaar. Dit vertraagt de daadkracht van de ondernemers in
De Glind. De aanvragen zijn een verrijking van het VT aanbod in De Glind. Liever geen
vertraging in de uitvoering van de plannen.
JK neemt deze opmerking mee.
De Rudolphstichting heeft veel leegstand. Asielzoekers (statushouders) zoeken woonruimte.
Hoe gaan we hier mee om? De relatie met de gemeente Barneveld is uiterst prettig en daarbij
ook de hoge betrokkenheid, wij zijn dan ook van mening dat een gezin met kinderen van harte
welkom is.
Oktober is de maand van de inhuisplaatsing. Het programma volgt nog.






















Intermetzo (Marc)
Bezig met offertetraject 2016. De kostprijs zou voor 2016 omhoog moeten gezien de kosten,
maar de trend die licht waarneembaar is, dat gemeentes de kostprijs liever omlaag zien gaan.
Het aantal gezinshuizen is, behalve in De Glind, sterk aan het stijgen.
Enkele Woon/behandelgroepen worden gesloten (niet in De Glind) t.b.v kostenreductie.
Gezinshuis Plus is een samenwerkingsverband tussen Gezinshuis.com, Rudolphstichting en
Intermetzo. Rob de Munck is projectleider en naar verwachting zal dit najaar het eerste
gezinshuis gestart worden.
Donnerschool (Jacques)
Sociaal plan: Het blijft spannend. Komt elk jaar terug.
VSO zit vol, in SO zit ruimte. Misschien moet er volgend jaar een groep dicht.
Afgelopen juni een inspectierapport gehad: gestegen t.o.v. vorige rapportage. We zijn er blij
mee.
Dorpscontactpersoon
Complimenten voor de kwartaalrapportage, helder verslag!
Zie verder de kwartaalrapportage.
Tip voor het vinden van vrijwilligers: kijk ook in Barneveld.

Project fondsenwerving
Pro-Intermetzo en Rudolphstichting werken samen in fondsenwerving. In oktober a.s. wordt het
plan in het dorp uitgerold.
Volgende vergadering 2015, 13.00 uur in Glindster:
o Vrijdag 27 november
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.

