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Voorwoord :

Samenstelling PGM en mutaties :

Op 1 januari 2015 kende het PGM de volgende samenstelling:
Voorzitter:

Herman Wijdeven

Secretaris:

Mario Peters

Werkgroepleden:

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

Penningmeester:

Mario Peters

Professionele ondersteuning door Radius (Martijn Schmiermann, per 23 februari Catheleine Verstraten)
Per 23 maart mochten we Mientje Smits bij het PGM welkom heten. Met deze ontwikkeling zijn we
zeer verheugd dat we ook een afgevaardigde uit Wilbertoord in ons midden hebben. Ondanks diverse
pogingen is het ons nog niet gelukt om iemand uit Sint Hubert bereid te krijgen om ons te komen
versterken.
Vergaderingen en bijeenkomsten:
Bestuursvergaderingen:

Bijeenkomsten met wethouder:

10 x

2x

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

In maart hebben we ons reeds gedateerde beleidsplan onder de loep genomen
en daar waar nodig aangepast. Het is een keurig boekwerkje geworden, waarvan
het eerste exemplaar werd overhandigd aan Wethouder E. van Daal. Daarna is
het zowel digitaal als fysiek beschikbaar gesteld aan diverse gemeentelijke en
regionale welzijnsorganisaties.
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Elk jaar regelt en coördineert het PGM de landelijke collecte van handicap.nl voor
deze gemeente. Voor het eerst is in Wilbertoord een gezamenlijke goede-doelencollecte in het dorp gehouden. Ook handicap.nl maakte hiervan deel uit. De
collecte is in zijn geheel goed geslaagd en de opbrengsten tbv diverse goede
doelen, waaronder handicap.nl, waren goed te noemen. Eea is in samenwerking
met het PGM prima geregeld. Een gedeelte van de opbrengst van de collecte
handicap.nl welke in deze gemeente is opgehaald, komt ten goede aan het PGM.
Of we het tegoed van de ANGO nog zullen ontvangen is nog maar zeer de vraag,
omdat de landelijke organisatie door uiteenlopende omstandigheden momenteel
in grote problemen verkeert.

Graag zouden wij in de week van Toegankelijkheid een informatiebijeenkomst of themamiddag hebben
georganiseerd. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat de publieke belangstelling voor zulke en ook
door andere instellingen georganiseerde soortgelijke bijeenkomsten alles behalve geweldig was. Besloten werd
om voor het organiseren van een themamiddag aan te sluiten bij een door Radius te organiseren regionale
informatiemarkt, welke gehouden zou worden op 3 oktober. Zou, omdat de belangstelling om deel te nemen
vanuit zowel professionele als vrijwilligersorganisaties zelfs ook in dit geval zeer gering was. Dus ook deze
activiteit werd voortijdig afgeblazen.

Twee overige projecten waar het PGM dicht bij was betrokken of zelf had opgestart, te weten ´vitaliteit ontmoet
kwetsbaarheid´ (SHC) als ´Samen denken, samen doen´ (PGM) hebben uiteindelijk niet de belangstelling vanuit
het publiek en diverse vrijwilligersorganisaties gekregen waarop we hadden gehoopt. Daartegenover staat
bijvoorbeeld wel dat in deze gemeente diverse zorgcoöperaties het levenslicht hebben gezien, welke allen
voortvarend van start zijn gegaan. Dus daarmee worden belangrijke doelstellingen tbv de betreffende
doelgroepen ook gehaald. Het is verheugend dat in deze gemeente vele organisaties actief zijn op het gebied van
sociale binding en welzijn tbv diverse doelgroepen. Ongetwijfeld zullen tzt deze organisaties met elkaar op diverse
gebieden de samenwerking toch wel gaan of moeten gaan vinden voor zover ze het nu nog niet het geval is
vanwege de kwetsbaarheid aangaande de voldoende personele bezetting in diverse besturen, alsmede het
(waarschijnlijke) afnemen van de broodnodige gemeentesubsidiebedragen.

Bezoeken accommodaties in het kader van de BTBU

We zijn het jaar 2015 gestart met het evalueren van de bezoeken die we aan de diverse horecagelegenheden
hebben gebracht. Deze evaluatie vond plaats met een afgevaardigde van de brandweer. Deze zegde toe diverse
aanbevelingen (welke niet wettelijk zijn vastgelegd) toch mee te nemen bij hun bezoeken aan de diverse
ondernemers.
In het voorjaar zijn we ism OCMILL gestart met het gaan bezoeken van de detailhandel (mn winkeliers). Inmiddels
zijn 2 supermarkten bezocht en eea is naar tevredenheid verlopen, zowel voor de bedrijfsleiders van de
supermarkten als het PGM.

Tenslotte:

We mogen met trots terugzien op het afgelopen jaar. De speerpunten WMO en BTBU hebben onze volle
aandacht gehad en het PGM is volop betrokken geweest bij de activiteiten van diverse organisaties. In
2016 hopen we ons te kunnen versterken met een afgevaardigde uit Sint Hubert, waarmee we elk
kerkdorp hebben vertegenwoordigd bij het PGM. Ook zou het prettig zijn om iemand bereid te kunnen
vinden die de taak van communicatie en PR op zich zou willen gaan nemen. Gelukkig hebben we in het
kader van het aanstaande nieuwe subsidiebeleid via de gemeente (wethouder) vernomen dat het
jaarlijkse subsidiebedrag voor het PGM (waarschijnlijk) niet zal worden gekort.
Mario Peters, secretaris
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