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Geacht college,
Conform onze taken en afspraken biedt de RMDO u hierbij de adviesreactie aan, die is gebaseerd op
het concept visiedocument 2016 – 2020 “Krachtig verbonden”. De adviesreactie is het resultaat van
discussies binnen de RMDO, de inbreng vanuit de koepel Zorg en Welzijn van de RMDO en de
uitkomst van een gehouden digitale enquête (n = 114 ), die is uitgezet onder personen die actief zijn
(geweest) in de koepels en werkgroepen van de RMDO en onder de stads- en dorpsraden binnen
onze gemeente.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de in de notitie geformuleerde ambitie om de
kernen leefbaar te houden en de regionale economie te versterken. Ook het uitgangspunt dat dit
een gezamenlijke inspanning vraagt van gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en burgers en er
daarom meer geïnvesteerd moet worden in het bij elkaar brengen van deze belanghebbenden
onderschrijven wij volledig.
De problemen die samenhangen met de veranderende demografische samenstelling van de
bevolking en de nieuwe taken die de centrale overheid bij de gemeenten heeft neergelegd maken
het onzes inziens noodzakelijk belangen te verbinden, voorzieningen te bundelen en draagvlak te
creëren voor de noodzakelijke burgerparticipatie.
De beleidsvoornemens om te komen tot een open dialoog met alle partijen, transparant te zijn bij
het implementeren en monitoren van beleid en te investeren in voorzieningen die de sociale cohesie
in de kernen bevorderen worden door ons van harte gedeeld. Tevens hebben wij waardering voor
de uitvoerige inventarisatie van en het geboden inzicht in de vele elementen en aspecten die in dit
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Visiedocument worden beschreven en welke de integrale samenhang van de verschillende
beleidsterreinen illustreren.
Onze kanttekeningen en ons advies op het concept visiedocument 2016 – 2017 “Krachtig
Verbonden” betreffen vooral de daarin verwoorde beleidsvoornemens. Wij vragen in onze reactie
onder meer verheldering over de aanpak om steeds weer visiedocumenten te lanceren zonder de
effecten van het eerder uitgezette beleid te toetsen.
Ook uiten wij onze zorg over het ontbreken van de noodzakelijke voorwaarden om de neergelegde
ambities in de diverse visiedocumenten op een effectieve en efficiënte wijze tot uitvoering te
brengen. In ons advies gaan wij hier nader op in, stellen wij een solide aanpak voor en zetten wij
vraagtekens bij een aantal onderwerpen in de voorgestelde aanpak.
Op basis van onze bijdrage hopen en rekenen wij op het voortzetten van de open dialoog met
Burgemeester en wethouders en vertrouwen wij erop dat onze adviezen een positief onthaal zullen
krijgen en worden opgenomen in het visiedocument of anderszins onderdeel worden van uw beleid.
Hoogachtend,

De Raad voor de Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling in de gemeente Sluis.
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RMDO Adviesreactie op concept visiedocument 2016-2020”‘Krachtig Verbonden”
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Digitale RMDO-Enquête in vragen en antwoorden.
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