Voor en door bewoners, dus ook voor jou!

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) is een verbindende
schakel tussen inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester &
Wethouders en de gemeenteraad. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) in 2008 werd elke gemeente verplicht een WMO-Raad in te stellen, die
B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies geven over de uitvoering van de
WMO. Dat is bijna alles wat met zorg en welzijn van de bewoners te maken heeft. Vanaf 2010
zijn, als enigste gemeente in Nederland, in Sluis de gevolgen en mogelijkheden, vanwege
krimp (ontgroening, vergrijzing en demografische ontwikkelingen) aan de WMO taak
toegevoegd.
In 2015 is de WMO herzien en zijn de rechten en belangen van mensen die vanwege hun
persoonlijke situatie onvoldoende zelfredzaam zijn en niet in staat te participeren in de
samenleving toegevoegd. Ook de Jeugdwet valt vanaf 2015 onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De RMDO bewaakt en adviseert hoe cliënten of hun
vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WMO.
Ook verwacht de wetgever dat de gemeente werk maakt van het ondersteunen van eigen
initiatieven van inwoners gericht op de eigen woonomgeving en de leefbaarheid. Ook bij deze
Burgerparticipatie speelt de RMDO een belangrijke rol.
Koepels
Voor en door bewoners is de kern van de RMDO-opdracht en daarom werken wij met:
* Een Koepelorganisatie Zorg en Welzijn, die belangengroeperingen en burgers verenigt die,
binnen de WMO, zich richten op de zorg en het welzijn van burgers met een lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking dan wel met psychische of psychosociale problemen;
* Een Koepelorganisatie Demografie & Cultuur, die met stads- en dorpsraden, deskundigen en
bewoners zich buigt over de veranderde samenstelling van de bevolking in de gemeente Sluis
en de gevolgen voor Leefbaarheid, Burgerparticipatie, Cultuur en sociaaleconomische
aspecten, zoals recreatie en toerisme, mobiliteit en de energietransitie.
Adviezen
Adviezen worden samen met bewoners en deskundigen besproken en voorbereid. De RMDO
is onafhankelijk en staat vrij van politieke stromingen in de gemeente. Wij staan open voor
alle bewoners en u vindt meer informatie op onze website: www.rmo-sluis.nl of u kunt
contact met ons opnemen via het secretariaat: secretariaat.rmdo@gmail.com.

Samen maken we onze mooie gemeente nog beter!

