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RMDO –JAARVERSLAG 2014
De RMDO functioneert op basis van de Verordening burgerparticipatie
maatschappelijke ontwikkeling gemeente Sluis 2008. Samengevat omvat deze
verordening de volgende opdracht, bevoegdheden en spelregels.
1.

Doelstelling, opdracht en spelregels.

a. Doelstelling.

o Te bereiken dat belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke
ondersteuning vanuit een onafhankelijke positie optimaal worden
betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie
van het WMO-beleid en daarop ook daadwerkelijk invloed kunnen
uitoefenen.
b. Opdracht aan de RMDO.

o Gevraagd en ongevraagd adviseren aan B&W dan wel de
gemeenteraad over zowel de hoofdlijnen van het te voeren beleid
alsmede over de uitvoering hiervan en de uitgaven daarvoor ten
aanzien van maatschappelijke aangelegenheden of daaraan
gerelateerde beleidsterreinen en ten aanzien van de demografische
ontwikkelingen bezien VANUIT DE POSITIE van vragers naar
maatschappelijke ondersteuning.
o Op een actieve wijze verzamelen van relevante informatie.
o Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten.
o Bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties,
instellingen, groeperingen en personen.
o Tenminste één maal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor
de inwoners van de gemeente over actuele WMO-relevante thema’s
met de uitnodiging om bouwstenen aan te dragen voor een goede
taakuitoefening.
c. Spelregels voor de gemeente en de RMDO.

o B&W dan wel gemeenteraad vragen vroegtijdig advies zodat dit van
wezenlijk belang kan zijn op de beleidsontwikkeling;
o Gevraagde adviezen brengt de RMDO binnen zes weken schriftelijk uit
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o B&W dan wel gemeenteraad informeren de RMDO binnen vier weken
na ontvangst van een advies over het genomen besluit. Afwijking van
het advies moeten zij met redenen omkleden.
o Minimaal vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen
portefeuillehouder, contactambtenaar en RMDO.
o Indien hetzij B&W hetzij de RMDO aangeven daaraan behoefte te
hebben vindt overleg plaats tussen B&W en de RMDO .
o De gemeente verstrekt uit eigen beweging en op verzoek tijdig alle
informatie die de RMDO nodig heeft voor zijn taakvervulling op een
zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en
besluitvorming tenzij, enig wettelijk voorschrift dit in de weg staat.
d. De gemeente biedt de volgende faciliteiten;

o Een jaarlijks budget onder meer voor de kosten van
deskundigheidsbevordering en voor organisatiekosten.
o Vergaderruimte en kopieerfaciliteiten.
o Presentiegeld voor de RMDO-leden.
o Een vaste contactambtenaar als aanspreekpunt voor de RMDO.
2.

Samenstelling RMDO.
De raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, secretaris en
tenminste vijf leden. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo
breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners met betrokkenheid
bij vraagstukken van maatschappelijke ontwikkeling.
Het college van B&W benoemt de leden voor een periode van vier jaar.
Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode.
Op 20 juni 2014 nam de RMDO afscheid van Rina Oosterling als lid van de
raad. Zij is een van de leden van het eerste uur en de RMDO is haar veel
dank verschuldigd voor haar kwalitatief zeer gewaardeerde inbreng en
veelheid aan verrichte activiteiten. Zij was vanaf het begin lid van de
RMDO. Zij blijft nog actief voor de RMDO als lid van de Koepel
Demografische Ontwikkeling.
Per 31 december 2014 was de samenstelling van de RMDO als volgt.
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3.

Voorzitter: Jacques le Grand Weststraat 8-10 Oostburg
Vice-voorzitter: Leintje Vermeulen Tragelsingel 30 Oostburg
Secretaris: Hendrik van der Vleuten Dorpsplein 39 Schoondijke
Lid: Menno Arnoldus Groenevelt 20 Sluis
Lid: Willem Behr Prinsenstraat 38 Cadzand
Lid: Matthieu Janssen Karnemelkstraat 6 IJzendijke
Lid: Jaap van Peperstraten Het Heem 25 Breskens
Lid: Rien Puyenbroek Oude Haven 10 Oostburg

De Koepels.
De RMDO kent de volgende drie Koepels.

a. De Koepel Zorg met als doelstelling :

In de gemeente Sluis de knelpunten van zorg en aan zorg gekoppelde
welzijnsvraagstukken voor mensen met een beperking ("het
Werkgebied") duidelijk in kaart te brengen en hiervoor ideeën en
oplossingen aan te dragen die samen door de belangengroeperingen en
de diensten van de gemeente Sluis ten uitvoer kunnen worden gebracht
ten gunste van de betrokken burgers. De Koepelorganisatie Zorg
functioneert als de centrale denktank voor haar Werkgebied in de
gemeente Sluis.
De Koepel is samengesteld als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jacques le Grand (voorzitter)
Leintje Vermeulen (namens de RMDO)
Alet Veldhuis (Zorgsaam)
Nora vd Meer (De Okkernoot)
Tineke Bruijnooge (Seniorenraad)
Ilse de Rooij (Soka)
Irma Nietveld (PKK)
Matthieu Janssen (namens de RMDO)

b. De Koepel Welzijn en Cultuur heeft de volgende doelstelling :

In de gemeente Sluis de groeperingen in de sectoren welzijn en cultuur
("het Werkgebied") duidelijk in kaart te brengen en hiervoor ideeën en
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oplossingen aan te dragen die samen door de belangengroeperingen en
de diensten van de gemeente Sluis ten uitvoer kunnen worden gebracht
ten gunste van de betrokken burgers. De Koepelorganisatie Welzijn &
Cultuur functioneert als de centrale denktank voor haar werkgebied in de
gemeente Sluis.
De koepel is samengesteld als volgt:
o Willem Behr (Voorzitter)
o Glenn Priester
o Robert Schilder
c. De Koepel Demografische Ontwikkeling heeft tot taak:

Om door onderzoek en raadpleging van (vertegenwoordigers van)
bevolking, bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties
en externe deskundigen te komen tot adviezen, die bijdragen aan het
vinden van oplossingen voor knelpunten en problemen die voortvloeien
uit de gesignaleerde demografische ontwikkelingen.
De koepel is samengesteld als volgt:
o
o
o
o
o
4.

Rien Puyenbroek (Voorzitter)
Ronny Rammeloo (namens ondernemers)
Jacques le Grand (namens de RMDO)
Willem Behr (namens de RMDO)
Rina Oosterling

Vergaderingen .
De RMDO vergadert als regel eenmaal per maand. Per kwartaal is de
vergadering openbaar en wordt bekendgemaakt in het advertentieblad.
Eenmaal per jaar wordt een interne evaluatiebijeenkomst gehouden.
Als regel is bij de vergadering ook aanwezig de verantwoordelijke
portefeuillehouder en de aangesteld coördinerende ambtenaar.
In het verslagjaar was Jan Schaalje tot medio 2014 portefeuillehouder.
Na de gemeenteraadsverkiezingen is hij opgevolgd door Albert de Bruijn.
Coördinerend ambtenaar was de heer Richard Schriemer.
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5.

Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en wethouders.

a. Onderwerp: Kaders voor het sociaal domein.

De RMDO heeft zijn opvattingen kenbaar gemaakt aan de
verantwoordelijke wethouder en leden van de raadscommissie
Samenleving en Middelen. In een power point presentatie en een
schriftelijke toelichting heeft Jacques le Grand het RMDO standpunt
verwoord. Dit standpunt was in lijn met de voorgestelde kaders en dus
met het beleid van B&W.
b. Onderwerp : toekomstscenario’s voor de gemeente Sluis.

De RMDO heeft een conceptnotitie opgesteld betreffende de
ontwikkeling van toekomstscenario’s voor een vitale plattelandsgemeente met als titel: “Gemeente Sluis; Zeeuws en Vlaams. grenzeloze
perspectieven ”.
De notitie bevat uitgangspunten voor mogelijke toekomstscenario’s
gericht op het (re)vitaliseren van het leefklimaat en de lokale economie
met oog voor duurzame keuzen. De notitie is aangeboden aan B@W van
Sluis op 7 april 2014 via de gemeentesecretaris. Hij heeft toegezegd de
notitie in te brengen in de ambtelijke organisatie en voor te leggen aan
het college van B&W zodra dit in de nieuwe samenstelling na de
gemeenteraadsverkiezingen is aangetreden.
c. Onderwerp: Concept verordening maatschappelijke ond ersteuning
2015.

Advies uitgebracht op 18 augustus 2014 .
o Onderwerp : Concept nota integraal jeugdbeleid .

Advies uitgebracht op 18 augustus 2014
o Onderwerp : Concept verordening jeugdhulp 2015.

Advies uitgebracht op 18 augustus 2014.
o Onderwerp : Concept subsidieverordening 2015 .
o Onderwerp : Sluiting diensten van apotheken op zondagen.

Advies uitgebracht op 18 augustus 2014
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o

Onderwerp : voorgenomen wijzigingen in het personenvervoer .

Advies uitgebracht op 7 september 2014.
d. Resultaten:

Genoemde concept verordeningen en de concept nota jeugdbeleid zijn
opgesteld door ambtenaren van de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis.
Onze inbreng is opgenomen in de inspraakreacties en is betrokken bij het
opstellen van het definitief concept.
Een deel van onze inbreng in de concept- herziening van de subsidieverordening zal worden verwerkt in het definitieve voorstel aan de
gemeenteraad.
De kwestie van de dreigende sluiting van de weekenddienst van de
apotheken heeft geleid tot een artikel in de lokale pers en wordt verder
opgepakt via een overleg tussen alle betrokkenen waaraan ook de
voorzitter van de RMDO deelneemt.
Over de situatie van het (openbaar) personenvervoer is nog geen
duidelijkheid omdat de provincie met de gemeenten in Zeeland nog in
overleg is over de situatie met ingang van 2015. Begin 2015 brengt de
provincie de nieuwe dienstregelingen naar buiten.
6.

Projectopdrachten.
De RMDO stelde in 2014 de volgende projectopdrachten vast.
o Projectopdracht Cultuurbeleid Canon.
o Projectopdracht vrijwilligersbeleid.

7.

Deelname RMDO-leden aan bijeenkomsten, excursies ,
congressen etc.

a. Januari .

3 januari
Diverse leden zijn aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Sluis .

RMDO Jaarverslag 2014

6

14 januari.
Een delegatie ( Jacques le Grand, Leintje Vermeulen, Willem Behr ,
Menno Arnoldus ,Betsij Thijen ) maakt kennis met het Stimul Zorg
Ethisch lab in Terneuzen dat onder leiding staat van Alet Veldhuis
b. februari

5 februari
RMDO/Koepel Cultuur (Jacques le Grand en Robert Schilder) neemt deel
aan de voorbereidingsvergadering voor de Uitmarkt bij de stichting
Eenhoornfestival.
Willem en Rina nemen deel aan een mini-symposium: De Participatiewet
en nu georganiseerd door het Platform Sociale Zekerheid.
c. maart

Willem en Rina nemen deel aan de bijeenkomsten in respectievelijk
Schoondijke en Oostburg over de toekomst van de kerkgebouwen onder
het motto: Kerk, Krimp , Kans.
18 aart
Een RMDO-delegatie (Jacques le Grand, Menno Arnoldus, Matthieu
Jansens en Hendrik van der Vleuten maakt kennis met de Zeeuwse
Gronden in Terneuzen .
d. april.

22 april
RMDO ( Jacques le Grand, Leintje Vermeulen, Matthieu Janssen) neemt
deel aan een vergadering met de Dorpsraad IJzendijke en Emmaus voor
inrichting van een info en service centrum in IJzendijke
23 april
RMDO/Koepel Cultuur (Jacques le Grand en Robert Schilder) en Stichting
Eenhoornfestival. Voorbereidingsvergadering 2
e. mei.
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20 mei.
Aanwezigheid ( Leintje Vermeulen en Hendrik van der Vleuten ) bij de
afscheidsreceptie van de wethouders J.Schaalje en C. Almekinders .
f. juni.

16 juni
RMDO (Jacques le Grand) neemt deel aan de dorpsraad vergadering
Zuidzande i.v.m. samenwerking info en service centrum De Zevendraaier
Zuidzande.
20 juni
Deelname van Jacques le Grand en Willem Behr aan een bijeenkomst van
het ministerie belegd in het Ledeltheater in Oostburg om inbreng te
leveren voor een rapportage over het onderwerp
“Participatiesamenleving in de gemeente Sluis.
Kennismaking van de RMDO met wethouder A.de Bruijn tijdens de
evaluatiebijeenkomst van de RMDO in de Morelleput, Nieuwvliet.
Bij die gelegenheid werd afscheid genomen van Rina Oosterling als lid
van de RMDO. ( zie ook punt 2 )
g. juli.

18 juli
RMDO/Koepel Cultuur (Jacques le Grand en Robert Schilder) en Stichting
Eenhoornfestival. Voorbereidingsvergadering 3
h. augustus.

11 augustus
Jacques le Grand en Rien Puijenbroek hebben overleg met
gemeentesecretaris Jelle Zijlstra. Zij bieden hem de notitie “Zeeuws en
Vlaams, grenzeloze perspectieven” aan. De gemeentesecretaris staat
positief ten aanzien de inhoud van de notitie en zegt toe deze in het
college van B&W in bespreking te brengen. Hij zegt toe een
kennismakingsgesprek met B&W te arrangeren in de herfst van 2014.
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13 augustus
RMDO (Jacques le Grand) neemt deel aan een bespreking met de
Apotheken Oostburg, Sluis en Breskens i.v.m. dreigende sluiting van
nacht en weekenddiensten.
27 augustus
RMDO (Jacques le Grand) neemt deel aan de dorpsraad vergadering
Zuidzande i.v.m. definitieve beëindiging samenwerking info en service
centrum De Zevendraaier Zuidzande. Stichting de Zevendraaier wordt
geliquideerd.
i. september.

11 september
RMDO (Jacques le Grand, Matthieu Janssen, Leintje Vermeulen) nemen
deel aan een dorpsraadvergadering in Waterlandkerkje i.v.m. info en
service centrum.
17 september
Leintje Vermeulen brengt een werkbezoek aan zorgboerderij Jodi St. Pier.
23 september
Deelname ( Hendrik van der Vleuten) aan het congres Arts, Crafts &
Dignity in Care: Creating Inclusion gehouden in Gent. Dit congres werd
georganiseerd in het kader van het Interreg 2 seas programma en de
ACDC Cluster partners waaronder Stimul Zorg ethisch Lab en Zorgsaam
uit Terneuzen.
24 september
Leintje Vermeulen bezoekt zorgboerderij De Omslag in IJzendijke.
j. Oktober.

24 oktober
Willem Behr neemt deel aan het symposium “Burgerkracht” dat
Binnenlands Bestuur organiseerde in Driebergen.
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30 oktober
Een delegatie van de RMDO (Jacques le Grand, Leintje Vermeulen en
Hendrik van der Vleuten) heeft een gesprek met wethouder Albert de
Bruijn over ontstane frictiepunten tussen de RMDO en de gemeente.
Na afloop van dit gesprek wordt een brief aan de wethouder
overhandigd, waarin de RMDO aangeeft vooralsnog de werkzaamheden
op te schorten.
k. december.

19 december
Jaarafsluiting met een lunchbijeenkomst ten huize van Jacques le Grand ,
waaraan werd deelgenomen door leden van de RMDO en leden van de
Koepels.
23 december
Een delegatie van de RMDO heeft een kennismakingsgesprek met het
college van B&W. zie ook punt 9.
8.

Deelname RMDO aan de Koepel WMO-raden.
De RMDO is aangesloten bij de landelijke Koepel van WMO-raden. De
koepel is een platform voor informatie uitwisseling, overleg en
belangenbehartiging. Voor de leden staat een interne website ter
beschikking.
Vanaf april 2014 maakt de RMDO deel uit van een signaalgroep
bestaande uit 20 geselecteerde WMO-raden die zich verbonden hebben
om elk kwartaal informatie ter beschikking te stellen over de
uitgebrachte adviezen .Deze informatie wordt benut voor een digitaal
meldpunt voor WMO-raden waarin deze hun bevindingen met elkaar
kunnen delen op het gebied van lopende transities en het lokaal
vormgeven van de participatie van burgers en cliënten.
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9.

Overleg met B&W .
Op 23 december vond een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen het
college van B&W in de nieuwe samenstelling en een delegatie van de
RMDO. (Jacques le Grand, Leintje Vermeulen , Hendrik van der Vleuten,
Willem Behr en Rien Puyenbroek) . De afspraak werd gemaakt dat de
RMDO schriftelijk zou aangeven welke zaken in 2015 moeten worden
voorbereid voor advisering en welke de vereiste medewerking van de
gemeente daarvoor zou moeten zijn. B&W hebben de gemaakte afspraak
bevestigd in een brief van 24 december en daarbij tevens aangegeven
een vervolggesprek te willen. De RMDO heeft in een brief van 8 januari
2015 vastgelegd welke de werkwijze is en aan welke onderwerpen in
2015 prioriteit gegeven zou moeten worden in samenwerking met de
gemeente.

10.

Adviezen in voorbereiding .
o Advies over de organisatie van vrijwilligers en gemeentelijk
vrijwilligersbeleid.
o Handreiking voor de invulling van de centrumfunctie van dorpshuizen
als service en informatiecentrum en ontmoetingsplek.
o Advies aan B&W als reactie op de wijze waarop B&W heeft
gereageerd op het RMDO-advies van maart 2013 over cultuurbeleid
en organisatie.
o Verkenning naar de mogelijkheden voor zorgtoerisme als middel om
het hele jaar toeristen in de gemeente Sluis te laten verblijven.
o Canon Sporen van verandering ( Instrument om West ZeeuwsVlaanderen te promoten als regio waar veel is gebeurd en veel staat
te gebeuren als dynamische gewest met een rijke geschiedenis en
kansrijke toekomst.)

11.

Website.
De RMDO beschikt over de website: www .rmo-sluis.nl
In de loop van 2014 is gewerkt aan een nieuwe opzet van de website
vooral met het oogmerk om deze beter als interactief medium te kunnen
benutten.
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