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In het bestuur streven naar een vertegenwoordiging
van een viertal personen uit de voormalige gemeentes
met haar buurtschappen en kleine kernen.
Ook zit hierin een vertegenwoordiging vanuit elke
commissie, om zo op de hoogte “van het doen en laten”
in de werkgroepen te kunnen blijven.
Het bestuur is naar buiten toe het gezicht van het
platform (o.a. door periodiek overleg met de wethouder,
ambtenaren en overige instanties”).
De commissie BTB houdt zich bezig met de
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van
voorzieningen, openbare wegen en gebouwen in de
gemeente. De leden van deze werkgroep buigen zich
gevraagd of ongevraagd over nieuwe en bestaande
situaties. Knelpunten worden door het bestuur aan de
orde gesteld tijdens het periodieke overleg met de
verantwoordelijke wethouder. Van belang hierbij is dat
de werkgroep mensen uit alle kernen van de gemeente
Berkelland herbergt. Immers, in je eigen woonplaats
loop je zelf tegen ongewenste zaken aan en/of hoor je
hierover van anderen.
De commissie-PR verzorgt de publiciteit voor het
bestuur, voor de commissies en werkgroepen en is
aanwezig bij evenementen.
Het GPB beschikt over eigen promotiemateriaal.
Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de inhoud
van deze website.

Het platform wil ook graag naar buiten treden met het
zogeheten scholenproject. Met een aantal
enthousiaste vrijwilligers (die zelf een beperking hebben)
geven wij in de Gemeente Berkelland en omgeving
gastlessen op basisscholen met het thema ‘Anders zijn
maakt geen verschil!’. Ons doel is om kinderen zich er
bewust van te maken dat mensen met een beperking
net zo gewoon zijn als zijzelf.

Commissie
VERVOER
(Mobiliteit)

De commissie vervoer houdt zich bezig met zaken
rondom de mobiliteit van mensen met een beperking,
zoals het vervoer binnen de regio.
Per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk
voor het regiovervoer. Daarom houdt ook hier het
platform graag de “vinger aan de pols”. Incidentele
werkgroepen houden zich ook bezig met bijvoorbeeld
de veiligheid van scootmobielen.

Commissie

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke
ondersteuning in werking getreden en kent het platform
een commissie WMO. Deze werkgroep volgt
nauwlettend het beleid en de praktijk van de
voorzieningen en verstrekkingen die voorheen onder
de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) vielen,
zoals regiovervoer, verstrekking van rolstoelen en
woonaanpassingen. Ook hier geldt weer dat het
bestuur in overleg treedt met de betrokken wethouder,
ambtenaren en overige instanties.

WMO

Hand &
spandiensten

Contacten
met andere
overleg structuren

Om bijvoorbeeld te kunnen helpen bij het
scholenproject of tijdens promoties zijn er vrijwillige
medewerkers nodig die op afroep hand- en
spandiensten willen verrichten.

Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk
Wethoudersoverleg, gemeente Berkelland.
Welzijnsraad-Raad, gemeente Berkelland.
Zorgbelang Gelderland/Utrecht.
MEE Oost.
Seniorenraad gemeente Berkelland.

