Kort jaarverslag 2020
Het jaar 2020 is sterk bepaald door het coronavirus. We moesten ons beperken tot
activiteiten waarbij weinig direct contact tussen mensen mogelijk is. Dat is eigenlijk in
tegenstelling ten opzichte van andere jaren waarin contact met mensen nu juist wel voorop
stond. Toch zijn we in staat geweest een aantal activiteiten uit te voeren.
Hierna volgt een opsomming van wat wel is doorgegaan:
• Het PMB Eersel heeft deelgenomen aan Inclusie Agenda bijeenkomsten.
• De scholenvoorlichting heeft in 2020 tweemaal kunnen plaatsvinden en wel bij basisschool
St. Lambertus te Vessem aan de groep 7 op 23 januari 2020 en groep 8 op 16 januari 2020.
• In de Welzijn wijzer van de Hint zijn diverse onderwerpen toegelicht.
• Project “Steensel weer één dorp”. Hier hebben we de toegankelijkheid beoordeeld.
• De gymzalen Duizel en Steensel zijn geschouwd en op verzoek van de beleidsambtenaar is
het renovatieplan gymzaal Duizel en Steensel beoordeeld.
• Kempisch sport- en beweegakkoord: Het akkoord is mede door PMB Eersel ondertekend op
14 september 2020. Wij nemen deel via de werkgroep inclusief sporten.
• Begin 2020 werden ervaringsdeskundigen van het PMB Eersel betrokken bij het testen van
de nieuwe website van de gemeente Eersel.
• In de Week van de Toegankelijkheid 2020 hebben wij als thema Digitale toegankelijkheid
genomen en is onze eigen website vernieuwd. Ook hebben we deelgenomen aan diverse
webinars in verband met inzicht in de nieuwe toegankelijkheidsregels voor websites.
• Deelname aan webinar van de Rabobank en NOC*NSF “Online Inspiratieavond
Verenigingsondersteuning” met als doel “Hoe bereik ik mijn achterban/doelgroepen”.
• Deelname aan webinar “Omgevingswet en de Lokale Inclusie Agenda!”, georganiseerd door
VGN.
• Als bestuur hebben we onze vrijwilligers niet vergeten en hen via “Hart onder de riem” acties
persoonlijk benaderd in juni en december 2020.
• Begin 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met B&W en het college. Hierin is de positie
van de ASD besproken in het proces van beleidsvorming sociaal domein. Met als doel om de
belangenorganisaties te betrekken bij de beleidsontwikkeling, de uitwerking en de evaluatie.
We gaan intern van reactief naar proactief werken. De thema's zijn verdeeld onder de leden.
Voorbereiding van advies vindt plaats in een kleine groep, besluit door voltallige raad.
Extern meer bekendheid en zichtbaarheid realiseren en contact met dorpsraden.
• KempenPlus wil een opinieraad naast een cliëntenraad en zowel PMB als ASD zullen hiervoor
een afvaardiging leveren. Vanuit ASD is dit Leon Caers vanuit het PMB Jan van Engeland.
• Verder is in maart de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet Zorg
en Dwang (Wzd) besproken, die per 1 januari 2020 de wet BOPZ vervangen.
• In de ASD is de kadernota armoedebestrijding besproken en de inkoop begeleiding WMO 2022.
• Het Handboek vervoer is geactualiseerd.
• Er heeft een aanpassing van de statuten plaats gevonden. Onder meer is de naam die wij
gebruiken nu gelijk aan de statutaire naam.
• In 2020 is besloten om speciale aandacht te besteden aan mensen met een psychische
belemmering. Als eerste stap hebben we onszelf en onze vrijwilligers laten voorlichten door
een ervaringsdeskundige uit de eigen gelederen.
• We hebben een reactie gegeven op de Verkeersvisie 2030 van de gemeente. Deze is
gedeeltelijk gehonoreerd.

