Jaarverslag 2014
Voorwoord :
Omdat per 1 januari 2015 de gemeentes voor een groot deel verantwoordelijk worden voor de
uitvoering van de zorg, stond voor het PGM het gehele jaar 2014 vooral in het teken van het verwerken
van veel informatie en het bijwonen van vele bijeenkomsten hieromtrent. Daarnaast heeft het PGM alle
horecagelegenheden van deze gemeente bezocht en geadviseerd op het gebied van B.T.B.U.
Samenstelling PGM en mutaties :
Op 1 januari 2014 kende het PGM de volgende samenstelling:
Voorzitter:

Herman Wijdeven

Secretaris:

Mario Peters

Penningmeester:

Mario Peters

Werkgroepleden:

Henk Kuppen, Tilly Gerritsma, Drina v.d. Linden- Vloet, Ans Cornelissen, John
Peterse, Richard Arts.

Professionele ondersteuning door Radius (Jeroen v.d. Heuvel, per oktober Martijn Schmiermann)

Met ingang van oktober sloot Els Verstegen zich na een afwezigheid van bijna 3 jaar weer aan bij het
PGM.
Ondanks een aantal pogingen is het PGM er in het gehele jaar 2014 helaas ook weer niet in geslaagd
iemand uit Wilbertoord en/ of Sint Hubert bereid te krijgen zich bij het PGM te voegen. Ook diverse
pogingen om extra mensen uit Mill, Langenboom warm te krijgen voor het PGM zijn helaas niet gelukt.
Een positieve ontwikkeling was dat we dit jaar zowat een verdubbeling hadden wat betreft het aantal
collectanten voor de collecte handicap.nl. De totale opbrengst werd daardoor een stuk groter, maar per
collectebus leverde de collecte zo´n 25% minder op dan in 2013. Deze vermindering werd ook
geconstateerd bij de meeste overige landelijke collectes.
Vergaderingen en bijeenkomsten:
Bestuursvergaderingen:

10 x

Bijeenkomsten met wethouder:

2x

Vele overige vergaderingen/bijeenkomsten, zowel binnen deze gemeente als daarbuiten, zie
voorwoord. Tal van keren was het PGM vertegenwoordigd tijdens bijeenkomsten en vergaderingen van
het verkeersplatform, WMO adviesraad, Senioren Hobby Centrum, ROG, Reizigersplatform Regiotaxi
NOB enz.
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Activiteiten:

De afgelopen jaren hebben we tijdens de Week van de
Toegankelijkheid steeds een themabijeenkomst georganiseerd.
Omdat de publieke belangstelling hiervoor meestal wat
tegenviel was het voor ons moeilijk om nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Aan de hand van het project ´Samen denken,
samen doen´ zouden we in die richting weliswaar iets hebben
kunnen organiseren. Maar omdat er al zoveel soortgelijke
bijeenkomsten werden georganiseerd, leek het ons
verstandiger om ons aan te sluiten bij het door Radius
georganiseerde project ´Roadshow´. Deze werd in Myllesweerd
gehouden op 17 november.

Bezoeken accommodaties in het kader van de BTBU
We hebben gedurende het jaar 2014 (gestart eind 2013) de openbare gebouwen zoals gemeenschapshuizen en
horeca bezocht in het kader van B.T.B.U. (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid.)
Het doel van dit onderzoek is om de problemen en moeilijkheden die, met
name personen met beperkingen en ouderen ondervinden, onder de aandacht
te brengen van beheerders en uitbaters van instellingen en organisaties. De
gemaakte opmerkingen en/of aanbevelingen zijn bedoeld als richtinggevende
adviezen, zonder verplichting tot uitvoering. We hopen dat, waar mogelijk,
eenvoudige en goedkope verbeteringen zullen worden aangebracht, ten
behoeve van de wat minder mobiele gasten. Ingrijpende verbeteringen kunnen
bij grotere aanpassingen of verbouwingen mogelijk worden meegenomen.

Tenslotte:
We kunnen en mogen op een positieve wijze terugzien op de wijze waarop het
PGM zich het afgelopen jaar heeft gemanifesteerd. We hebben op velerlei wijzen
onze inbreng gehad en ons gezicht laten zien op vele aspecten op het gebied van
de WMO door onze aanwezigheid bij vele activiteiten en door het steeds zoeken
van samenwerking met vele organisaties.
Ook onze bezoeken aan de horecagelegenheden in het kader van de BTBU werden
zowel door de ondernemers als door onszelf als zeer positief ervaren.
Hopelijk kunnen we in 2015 onze organisatie in zowel kwantitatieve en vooral kwalitatieve zin wél
versterken met nieuwe gezichten. Een doelstelling die ongetwijfeld bij de meeste
vrijwilligersorganisaties ook wederom volop de aandacht zal krijgen.

Mario Peters, secretaris
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