Samen maken we onze mooie gemeente nog beter!

In deze nieuwe rubriek gaat de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling
(RMDO) in de gemeente Sluis u informeren over wat wij doen in het belang van de bewoners.
De RMDO heeft de officiële taak het College van B&W en de gemeenteraad gevraagd en
ongevraagd te adviseren over het beleid (zie ook informatief kader). Via deze rubriek willen
wij u laten weten wat dat inhoudt.
Momenteel bestaat de RMDO uit vijf leden en twee aspirant-leden. Er wordt maandelijks
vergaderd over lopende en nieuwe beleidszaken en beoordelen wij of een RMDO-advies nodig
en noodzakelijk is. Wie wij zijn en informatie over onze werkzaamheden en resultaten, kunt u
lezen op onze website: www.rmo-sluis.nl.
Actueel
De laatste tijd is de RMDO druk bezig geweest met o.a. Krachtig Verbonden. Een
visiedocument waarin op tal van terreinen de ambities en voornemens van het College voor
de komende jaren worden vastgesteld. Na alle reacties en adviezen van verschillende partijen,
zoals de RMDO, maar ook van de recreatiesector via de Recron, de landbouw via ZLTO, stadsen dorpsraden en de inspraak van bewoners, is het de bedoeling dat dit document in
december wordt vastgesteld. Krachtig Verbonden wordt dan de leidraad voor de uitvoering
van programma’s en beleid in de komende jaren.
De RMDO Koepel Zorg en Welzijn, met vertegenwoordigers uit verschillende zorgsectoren,
zoals thuiszorg, gehandicapten zorg, etc., heeft zich gebogen over alle hoofdstukken in het
Sociaal Domein en een breed gedragen uitgebreid onderbouwd advies uitgebracht. Andere
RMDO leden hebben zich samen met deskundigen en betrokken bewoners meer gericht op
leefbaarheid, recreatie & toerisme, wonen, mobiliteit, de energietransitie en het onderwijs en
de arbeidsmarkt.
Op verzoek van het College is de RMDO ook lid van de Adviescommissie Recreatie & Toerisme
(ART) en werden we betrokken bij de tijdelijk ingestelde Task Force Promotie en Marketing
West Zeeuws Vlaanderen. Een Task Force op verzoek van de hele gemeenteraad met als doel
de door Corona veroorzaakte schade in de detailhandel, de recreatie- en toerismesector, maar
ook bij cultuurinstellingen en het verenigingsleven zoveel mogelijk te beperken. De
detailhandel en horeca in de kern Sluis werden verhoudingsgewijs het meest getroffen, maar
ook de musea en andere cultuurorganisaties kregen klappen, evenals de (sport) verenigingen.
Effecten die nog lang kunnen doorwerken en we gezamenlijk moeten zien te herstellen. Meer
informatie vindt u op de website van de gemeente of de website: www.wezienjehiergraag.nl
Najaar
Nu de zomer achter de rug is, richten wij ons op de Bestuursagenda van B&W voor het
komende half jaar. Behalve Krachtig Verbonden ligt een nieuw voorstel over uitvoering van de
Jeugdwet op ons bord en het uitgewerkte beleidsplan op basis van het visiedocument Sociaal
Domein. Ook op het gebied van cultuur ondernemen we nieuwe initiatieven door
samenwerking tussen de musea te stimuleren. Binnen de ART wordt gewerkt aan een reactie
op de kadernota Recreatief verblijf en streekpromotie als vervolg op de Task Force en de
opheffing van de VVV per 1 januari 2021.

Kortom, de agenda vergt veel tijd en energie van de leden om alle relevante documenten goed
te lezen en te beoordelen. In samenspraak met elkaar, betrokken bewoners en deskundigen
worden meningen gevormd en adviezen opgesteld.
Bewoners die aan deze onderwerpen deskundige en onderbouwde inhoudelijke bijdragen
willen leveren, nodigen we uit contact op te nemen via: secretariaat.rmdo@gmail.com.
Wordt vervolgd!

