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1.

Voorwoord.
Door middel van dit jaarverslag geven wij u een indruk van datgene waarmee de
RMDO zich in 2016 heeft bezig gehouden.
In dit verslagjaar zijn we geconfronteerd met het vertrek van voorzitter Nelleke
Gentenaar en de leden Menno Arnoldus en Ton Maenhout. Hierdoor werden in het
vierde kwartaal onze activiteiten ernstig belemmerd vanwege het beperkt aantal
actieve leden. Het is tot heden niet gelukt een nieuwe voorzitter aan te trekken..
Op 12 juli besloot de gemeenteraad het vertrouwen in wethouder Albert de Bruijn
en de fractie van D66 op te zeggen. Hierdoor was Albert de Bruijn genoodzaakt per
die datum zijn functie als wethouder te beëindigen.
Een oproep voor nieuwe leden in september had tot resultaat dat we in
oktober/november in contact kwamen met een viertal geïnteresseerden. Na
gevoerde sollicitatiegesprekken was een tweetal personen geschikt en bereid
gevonden te gaan fungeren als aspirant-lid voor een periode van drie maanden. Dit
om over en weer te ervaren of het RMDO-lidmaatschap als zinvol werd ervaren en na
evaluatie te besluiten om bij een positief oordeel een voordracht tot benoeming te
doen aan het college van burgemeester en wethouders.
In het vervolg van dit jaarverslag treft u aan wat, ondanks het beperkte aantal
RMDO-leden is verricht en tot stand gekomen.
In bijlage 1 hebben wij een samenvatting opgenomen van de doelstelling, opdracht
en spelregels , zoals deze zowel voor de RMDO als de gemeente gelden. De
gemeenteraad heeft deze vastgelegd in de Verordening burgerparticipatie
maatschappelijke ontwikkeling 2008.
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2.

Samenstelling RMDO.
Volgens de geldende verordening bestaat de raad uit een onafhankelijke voorzitter,
secretaris en ten minste 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.
Eind 2015 kwam de RMDO in contact met Mevrouw Nelleke Gentenaar, kandidaat voorzitter Na enkele sollicitatiegesprekken besloten de RMDO-leden in meerderheid
het college van burgemeester en wethouders te adviseren Nelleke Gentenaar tot
voorzitter van de RMDO te benoemen. ( brief 19-01-2016) Daarna besloot het college
op 26 januari tot benoeming over te gaan.
Op 22 augustus liet Mevrouw Nelleke Gentenaar weten zich terug te trekken als
voorzitter. Dit omdat zij de wensen die er bij de zittende RMDO leden liggen ten
aanzien van haar inzet en functioneren niet kan waarmaken, gezien de verwachte
tijdsinvestering.
Op 9 september deelde Menno Arnoldus mede om hem moverende redenen zijn
lidmaatschap van de RMDO met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Op 12 november gaf Ton Maenhout aan zich terug te trekken als lid van de RMDO.
Per 31 december 2016 was de samenstelling van de RMDO als volgt.
o
o
o
o
o
o
o

Voorzitter: vacature:
Secretaris: Hendrik van der Vleuten, Schoondijke
Lid: Sandra Bultinck-Smeets , Sluis
Lid: Matthieu Janssen, IJzendijke
Lid: Jaap van Peperstraten,Breskens
Lid: Rien Puyenbroek, Oostburg tevens wnd.voorzitter
vacature
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3.

De Koepels.
De RMDO kent de volgende drie Koepels.
a. De Koepel Zorg en Welzijn 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.
In de loop van 2016 deden zich de volgende mutaties voor:
Alet Veldhuis, werkzaam bij Zorgsaam, maakt vanaf 19 mei 2016 geen deel meer uit
van de koepel. Zij is vervangen door Ankie van de Berge, eveneens werkzaam bij
Zorgsaam. Daarnaast traden de volgende personen toe:
-

Desiree Seen, werkzaam in de jeugdzorg als trajectcoach bij het Zwin College.

-

Wil Prins, vertegenwoordiger van het diaconaal werkverband.

-

Noor Janssen, als vrijwilligster actief voor mantelzorgers.

-

Henri Klein Hesselink, psychiatrisch verpleegkundige en praktijkondersteuner
ggz in een huisartsenpraktijk.

De koepel vergaderde resp. op 18 februari, 19 mei en 17 november.
In deze vergaderingen kwamen onder meer aan de orde:
-

Beantwoording van vragen ingebracht door de RMDO namens de Koepel als
inbreng in het gemeentelijke visiedocument Krachtig Verbonden.
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-

Gang van zaken bij de zogenaamde keukentafelgesprekken en het toekennen van
Persoonsgebonden budgetten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (WMO). Toelichting werd verstrekt door de betrokken medewerkers van
Porthos.

-

Nog beperkte inschakeling van cliëntondersteuners bij de keukentafelgesprekken.

-

De waarneming van de Koepel dat de gemeente op een adequate wijze reageert
op aanvragen voor voorzieningen of diensten op grond van de WMO of de
jeugdzorg met toepassing van de jeugdwet. Medewerkers van Porthos gaven
weer hoe de praktijk is. De Koepel vroeg Porthos om de administratieve
afwikkeling te versnellen

-

.De Koepel was per 31 december 2016 samengesteld als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matthieu Janssen, lid van de RMDO, voorzitter van de Koepel.
Leintje Vermeulen; ( ervaringsdeskundige Zorg)
Ankie van de Berge, werkzaam bij Zorgsaam;
Nora vd Meer, lid cliëntenraad De Okkernoot;
Tineke Bruijnooge, lid Seniorenraad;
Ilse de Rooij, werkzaam bij Abt/Privazorg
Irma Nietveld, vertegenwoordiger van de PKK
Desiree Seen, traject-coach jeugdzorg werkzaam bij Juvent;
Wil Prins, vertegenwoordiger van het diaconaal werkverband;
Noor Janssen, vrijwilligster voor mantelzorgers;
Henri Klein Hesselink, psychiatrisch verpleegkundige;
Hendrik van der Vleuten, secretaris van 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 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.
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De koepel was in 2015 “ slapend ” vanwege de activiteiten van de gemeente om zelf
leiding te geven aan een proces om meer samenspraak en daarmee samenhang te
verkrijgen tussen de organisaties en initiatieven op cultuurgebied. In het gesprek van
de RMDO met B&W van 29 maart is gezamenlijk geconstateerd dat de RMDO wellicht
een rol als katalysator zou kunnen vervullen. Afgesproken is dat deze rol zou worden
verkend in overleg tussen wethouder de Bruijn, de voorzitter en Menno Arnoldus .
Na het vertrek van wethouder de Bruijn is het cultuurbeleid onderdeel geworden
van de portefeuille van wethouder Ploegaert. Op 29 juli is hebben Nelleke Gentenaar
en Menno Arnoldus met wethouder Ploegaert het volgende afgesproken.
- Per drie maanden elkaar spreken over de voortgang.
- De wethouder zal in het college van B&W sonderen hoe de gedachten zijn over
het plan om via een participerend observerend onderzoek een beeld te krijgen
van toekomstplannen per leeftijdscategorie. Met deze informatie kan gerichter
beleid ontwikkeld worden.
- De RMDO zal de indertijd functionerende werkgroep cultuur activeren.
- Willem van Vliet, beleidsadviseur, zal bezien op welke wijze de regio als geheel
op een andere meer aansprekende manier als regio waar iets te beleven is
gepromoot kan worden.
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 werd in 2016 waargenomen door :
o Rien Puyenbroek, lid van de RMDO, voorzitter van de Koepel.
o Ronny Rammeloo, namens ondernemers;
o Jaap van Peperstraten, RMDO-lid
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o Rina Oosterling
In het verslag hadden Rien Puyenbroek, Jaap van Peperstraten en Hendrik van der
Vleuten, als vervanger van Jaap Peperstraten, namens de Koepel periodiek (5X)
overleg met wethouder Peter Ploegaert en beleidsadviseur Antoine Dierikx .
Aan de orde kwamen o.a.
- Intensivering van overleg met gemeenten in Vlaanderen;
- Kustverbinding Breskens-Knokke via flexibel en innovatief vervoer.
- Verkennen van de mogelijkheid voor het instellen van een ambassadeursnetwerk
- Inbreng van de RMDO in het sociaal-economisch uitvoeringsplan.
- Zetel van de RMDO in de nieuwe gemeentelijke adviescommissie voor recreatie
en toerisme.
- Plan van de RMDO om samen met de stads-en dorpsraden een publieke
bijeenkomst te houden over burgerparticipatie en burgerinitiatief.
- Tweede woningenbeleid/recreatievisie.
Op 6juli installeerde wethouder Ploegaert de adviescommissie Recreatie en
Toerisme. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van
recreatieondernemingen en een vertegenwoordiger van de RMDO.
Op 19 september vergaderde de commissie voor het eerst. Namens de RMDO neem
deel Rien Puyenbroek. Zijn vervanger is Sandra Bultinck-Smeets.
4.

Vergaderingen.
De RMDO vergadert eenmaal per maand. Per kwartaal is de vergadering openbaar en
wordt bekendgemaakt in het advertentieblad. In het afgelopen jaar zijn door de
wisselingen van de voorzitter en een aantal leden van de RMDO geen openbare
vergadering gehouden.
Eenmaal per jaar wordt een interne evaluatiebijeenkomst gehouden.
Als regel zijn bij de vergadering ook aanwezig de verantwoordelijke
portefeuillehouder en de coördinerende ambtenaar. In het verslagjaar waren dit tot
12 juli respectievelijk Albert de Bruijn en Richard Schriemer . Daarna werd
wethouder Jack Werkman verantwoordelijk voor het sociaal domein,
volksgezondheid, zorg , jeugdhulpverlening en de RMDO. Periodiek heeft hij overleg
met de RMDO.
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Op voor de RMDO onbegrijpelijke motieven oordeelde de collegepartijen van Nieuw
Gemeentebelang, CDA en VVD dat zij niet langer wilden samenwerken met D66 in het
college en dat daarom wethouder Albert de Bruijn moest opstappen.
Juist nu de RMDO en Albert de Bruijn op een steeds betere wijze samenwerkten
kwam deze breuk zeer ongelegen, los van het persoonlijke gevolg voor Albert de
Bruijn.
Zijn aandachtsgebieden werden verdeeld onder de wethouders Ploegaert ( cultuur),
van de Vijver (stads-en dorpsraden) en Werkman (RMDO, volksgezondheid, zorg
jeugdhulpverlening en sociaal domein).

5.

Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad.
a. Zienswijze over de provinciale ontwerp mobiliteitsvisie 2028 en het programma
van uitwerking verkeer en vervoer 2017-2019. ( brief d.d. 19-02-2016).
Resultaat:
Het gemeentebestuur heeft de zienswijze van de RMDO overgenomen en
opgenomen in de gemeentelijke reactie aan Gedeputeerde Staten over dit
onderwerp.
b. Advies over het gemeentelijke communicatienota 2016-2019. ( brief d.d. 24 -032016)
Resultaat:
De aanbevelingen zullen meengenomen worden bij de uitwerking en uitvoering
van de communicatienota. ( brief B&Wd.d.19-04-016 )
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c. In een column met de titel: “Behoudzucht en weerstand tegen vernieuwing
kenmerkt de raad van de gemeente Sluis.” riep de RMDO op 24 april 2016 de
gemeenteraad op om: “ wél met elkaar en bewoners in discussie te gaan,
rekening te houden met wat er leeft bij onze bewoners en kansen op feiten te
beoordelen. Niet op basis van emoties en onderlinge concurrentie, maar op basis
van inhoud en met elkaar keuzes maken die toekomstbestendig zijn en onze
gemeenschap krachtig verbinden.” De column werd ter kennis gebracht van de
gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.
Resultaat.
De brief kwam aan de orde in de raadscommissie Ruimte en Algemeen Bestuur van
11 mei 2016. Enkele fracties reageerde niet, enkele lieten blijken van hun
instemming en enkele gaven uiting aan hun bedenkingen.

6.

Deelname RMDO-leden aan bijeenkomsten, excursies, congressen
etc.
Bijlage 2 geeft een beeld van de wijze waarop de RMDO-leden in 2016
actief geweest zijn.
7. Periodiek overleg met het college van Burgemeester en
wethouders.
In het overleg op 29 maart kwamen de volgende zaken aan de orde:
-

De RMDO krijgt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen als lid in de
nieuwe adviescommissie Recreatie en Toerisme.

-

De rol van de RMDO als mogelijke katalysator voor de cultuursector zal
besproken in een apart overleg van wethouder de Bruijn met een delegatie van
de RMDO.

-

De reactie van de RMDO op de interne gemeentelijke communicatienota.
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-

Inbreng van de RMDO in het ontwerp sociaal economisch uitvoeringsplan.

Het overleg op 6 december betrof onder andere:
-

De noodzaak voor de RMDO om de ontstane vacatures van de voorzitter en een
tweetal leden zo spoedig mogelijk te vervullen.

-

De RMDO gaat een nadere verkenning uitvoeren naar de animo bij de adviesraad
Sociale Zaken om te komen tot samengaan met de RMDO.

-

De voorbereidingen om samen met de stads-en dorpsraden en in overleg met de
gemeente, te komen tot een bijeenkomst in het voorjaar van 2017 voor alle
inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente Sluis over
burgerparticipatie en burgerinitiatief.

8. Burgerparticipatiebijeenkomst.
Geïnspireerd door de informatie verkregen tijdens het werkbezoek aan de PvdAfractie in de Tweede Kamer kwamen zowel de aanwezige stads-en dorpsraden als de
RMDO-leden tot de conclusie dat ook in de gemeente Sluis de mogelijkheden voor
burgerparticipatie en burgerinitiatief uitgediept moeten worden. De RMDO besloot
hierna het voortouw te nemen . Op 24 maart spraken de RMDO en de aanwezige
stads-en dorpsraden zich uit voor meer samenwerking met elkaar. De vorm daarvan
zou nog uitgewerkt worden. In het overleg van30 juni besloten RMDO en Stads-en
dorpsraden om met elkaar een bijeenkomst voor alle inwoners voor te bereiden te
houden in het najaar over het onderwerp buurtrechten en burgerinitiatieven. Voor
de leiding van die bijeenkomst wordt gezocht naar een aansprekend persoon. Aan de
stads-en dorpsraden werd daarna verzocht in te brengen welke burgerinitiatieven in
de praktijk al hadden plaatsgevonden en aan te geven welke succesvol waren en
welke niet. Daarop heeft de RMDO contact gezocht met Eddy de Seranno van
Samenwerkingskunde. Deze was al bekend met de gemeente Sluis door zijn rol in het
burgerparticipatietraject in Groede, dat is uitgemond in een visie op de toekomst
voor Groede. Op 20 december 2016 nodigde de RMDO alle stads-en dorpsraden uit
voor overleg op 19 januari 2017 over een in het voorjaar van 2017 te houden
burgerparticipatiebijeenkomst. De uitnodiging was voorzien van een opzet voor die
bijeenkomst opgesteld door Eddy de Seranno.
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9.Deelname RMDO aan de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
(voorheen Koepel WMO-raden)
De koepel is een platform voor informatie uitwisseling, overleg en
belangenbehartiging. De RMDO is aangesloten bij de landelijke Koepel van
adviesraden sociaal domein. . 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.

10.Website RMDO.
De RMDO beschikt over de website: www .rmo-sluis.nl De tekst wordt regelmatig
geactualiseerd. Deze website was in beheer bij Sition. De RMDO wilde een website in
eigen beheer krijgen. Afgesproken werd het contract met Sition, via de gemeente< te
beëindigen en in 2017 een nieuw ontwerp voor een eigen website te maken. Sandra
Bultinck-Smeets , lid van de RMDO, nam deze taak op zich.
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BIJLAGE 1 :
Samenvatting van de formele opdracht, bevoegdheden en
spelregels voor de RMDO.
De RMDO functioneert op basis van de Verordening burgerparticipatie
maatschappelijke ontwikkeling gemeente Sluis 2008.
Doelstelling, opdracht en spelregels.
a. Doelstelling.
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.
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan B&W dan wel de gemeenteraad over zowel
de hoofdlijnen van het te voeren beleid evenals 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.
Op een actieve wijze verzamelen van relevante informatie.
Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten.
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Bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen,
groeperingen en personen . Ten minste éénmaal 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.
B&W dan wel gemeenteraad vragen vroegtijdig advies zodat dit van wezenlijk belang
kan zijn op de beleidsontwikkeling;
Gevraagde adviezen brengt de RMDO binnen zes weken schriftelijk uit
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.
Minimaal vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen portefeuillehouder,
contactambtenaar en RMDO.
Indien hetzij B&W hetzij de RMDO aangeven daaraan behoefte te hebben vindt
overleg plaats tussen B&W en de RMDO .
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.
De gemeente biedt de volgende faciliteiten;
Een jaarlijks budget onder meer voor de kosten van deskundigheidsbevordering en
voor organisatiekosten.
Vergaderruimte en kopieerfaciliteiten/presentiegeld en een vast contactambtenaar.
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Bijlage 2:
Overzicht van externe activiteiten van de RMDO-leden in 2016.
januari
4.Diverse leden zijn aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis
12. Overleg Sociaal Domein. Deelname Matthieu Janssen en Menno Arnoldus.
12.Netwerkoverleg zorginkoop WMO-Terneuzen : waarnemer Menno Arnoldus.
29. Overleg wethouder Ploegaert deelname Rien Puyenbroek en Hendrik van der
Vleuten.

februari
25 .Overleg Sociaal domein. Deelname Matthieu Janssen en Menno Arnoldus.

Maart.
17. Studiedag in Havelte : Vergrijzing ? Hoe houd je je dorp vitaal! Deelnemer: Ton
Maenhout .
23. Ledenraadpleging Koepel Sociaal Domein in Tilburg. Deelname: Hendrik van der
Vleuten .
24. Overleg stads-en dorpsraden in het Ledeltheater. Deelname stads-en dorpsraden
van Aardenburg, Breskens, Groede, Oostburg, Schoondijke, Retranchement en
Ijzendijke. Vanuit de RMDO: Nelleke Gentenaar, Rien Puyenbroek, Menno Arnoldus,
Matthieu Janssen en Hendrik van der Vleuten.
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29. Overleg van de RMDO met het college van Burgemeester en Wethouders.
Deelname: Nelleke Gentenaar, Matthieu Janssen, Menno Arnoldus, Rien Puyenbroek,
Ton Maenhout en Hendrik van der Vleuten.
29. Netwerkoverleg zorginkoop WMO-Terneuzen: waarnemer Menno Arnoldus.

April
11. Bijeenkomst Commissie Toekomstige Zorg Zeeland in Terneuzen. Deelname; Ton
Maenhout en Hendrik van der Vleuten.
14. Openbare Raadsvergadering Sluis, diverse RMDO leden.
15. Overleg met wethouder Peter Ploegaert. Deelname Rien Puyenbroek en Hendrik
van der Vleuten.
18. Overleg in Terneuzen tussen de RMDO en de wmo-adviesraden in Terneuzen en
Hulst. Deelname: Nelleke Gentenaar en Hendrik van der Vleuten.

Mei
3. netwerkoverleg zorginkoop WMO-Terneuzen: waarnemer Menno Arnoldus.
13. Overleg over vrijwilligers werk en mantelzorg. Deelname; Isabelle Staal,
beleidsadviseur Sociaal Domein en Laura Vroon, uitvoerder Mantelzorgsteunpunt en
Nelleke Gentenaar, Menno Arnoldus en Hendrik van der Vleuten, namens de RMDO.
19. Overleg over cultuurbeleid met wethouder Albert de Bruijn. Deelname: Nelleke
Gentenaar, Menno Arnoldus en Hendrik van der Vleuten.
21. Workshops voor de gemeenteraadsleden van Sluis over zorg en welzijn.
Deelname: Nelleke Gentenaar, Matthieu Janssen en Hendrik van der Vleuten.

juni:
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2. Overleg Sociaal Domein. Deelname; Menno Arnoldus.
6. Overleg met Diaconaal Verband, Schoondijke, deelname Nelleke Gentenaar en
Matthieu Janssen.
9. Overleg WMO raden van Terneuzen en Hulst deelname Nelleke Gentenaar en
Hendrik van der Vleuten.
10. Deelname aan een excursie , van de stads-en dorpsraden naar de Tweede Kamer
der Staten Generaal op uitnodiging van Joyce Vermue kamerlid van de PvdA-fractie
uit Schoondijke. Deelname: Matthieu Janssen, Ton Maenhout en Hendrik van der
Vleuten.
24. Overleg met Loek van Gigch, voorzitter van de adviesraad Sociale zaken in de
gemeente Sluis. Deelname: Jaap van peperstraten en Hendrik van der Vleuten.
30.Overleg sociaal domein. Deelname: Menno Arnoldus , Hendrik van der Vleuten.
30. Overleg met de stads-en dorpsraden. Deelname: Aardenburg, Groede, Hoofdplaat
en IJzendijke. Deelname RMDO: Nelleke Gentenaar, Menno Arnoldus en Hendrik van
der Vleuten

Juli.
5. Netwerkoverleg zorginkoop WMO-Terneuzen: waarnemer Menno Arnoldus.
7. Overleg kernfoto’s met de GGD en gemeente. Deelname: Menno Arnoldus en
Hendrik van der Vleuten.
8. Overleg met wethouder Ploegaert. Deelname: Rien Puyenbroek en Hendrik
van der Vleuten.
12. Raadsvergadering met het onderwerp: Motie van afkeuring voor wethouder
Albert de Bruijn. Een delegatie van de RMDO is daarbij als toehoorder aanwezig.
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29. Overleg met Wethouder Ploegaert en Willem van Vliet, deelname Nelleke
Gentenaar en Menno Arnoldus.

Augustus.
Geen activiteiten

September
5. Bijeenkomst D66-fractie Provinciale Staten Zeeland in Cadzand om te horen welke
ideeën er leven omtrent de ontwikkeling van de kuststreek. Deelname: Hendrik van
der Vleuten.
9. Overleg met wethouder Ploegaert. Deelname Rien Puyenbroek en Jaap van
Peperstraten.
19. Bijeenkomst Klankbordgroep van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland in
Middelburg. Deelname; Hendrik van der Vleuten.

Oktober.
4. Vergadering gemeenteraad over fietsvoetveer. Toeschouwer: Ton Maenhout.
6. Overleg sociaal Domein. Deelname Matthieu Janssen en Hendrik van der Vleuten.
6. Overleg met de staf van het Zwincollege onder leiding van de rector Frank Neefs.
Deelname: Ton Maenhout en Hendrik van der Vleuten
7. Afstemming met Hans van de Geer, Dorpsraad Groede: Deelname: Rien
Puyenbroek en Hendrik van der Vleuten.
14. Overleg met Frank Neefs, rector Zwincollege. Deelname: Ton Maenhout en
Hendrik van der Vleuten.
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21. Opening bibliotheek op de locatie Zwin College. Deelname: Jaap van Peperstraten
en Hendrik van der Vleuten.
29. Opening Nieuw Babylon. Filosofie café in galerie de Ouverture in Cadzand.
Deelname: Rien Puyenbroek en Hendrik van der Vleuten.

November.
22. Presentaties en workshops in theater de wegwijzer in Nieuw en St. Joosland over
beleid in kleine kernen. Deelname: Hendrik van der Vleuten.
25. Overleg met wethouder Ploegaert. Deelname Rien Puyenbroek en Jaap van
Peperstraten.
29. Bijeenkomst CDA in het Zwin College over de situatie van het onderwijs in de
gemeente Sluis. Frank Neefs hield een inleiding. Kamerleden van CDA en PvdA
reageerden daarop De schepen van onderwijs uit Maldegem gaf aan te voelen voor
samenwerking. Deelname: Hendrik van der Vleuten.

December.
2. Bijeenkomst nieuw Babylon. Deelname: Rien Puyenbroek en Hendrik van der
Vleuten.
6. Overleg RMDO met het college van Burgemeester en Wethouders.
22. Eindejaar bijeenkomst RMDO gehouden in Jota. Aanwezig wethouder Werkman,
de leden van de RMDO en van de Koepel Zorg en Welzijn.

RMDO Jaarverslag 2016

18

