RMDO – Raad voor Maatschappelijk en Demografische Ontwikkeling
Volgens de voorzitter van de RMDO, Marinus (Rien) Puyenbroek, is het tijd om
meer bekendheid aan deze instelling te geven. De advertentie en rubrieken in
Rondje West, die vanaf oktober elke maand worden gepubliceerd leken hem
niet afdoende. Dus was het tijd voor een gesprek met de voorzitter van deze
bijzondere Raad.
Al tijdens het lezen van zijn indrukwekkende Curriculum vitae, zijn maar vier
pagina’s lange levensloop, steeg het peil van mijn minderwaardigheidscomplex
naar ongekende hoogtes. Wat heeft Rien op journalistiek, bestuurlijk,
maatschappelijk en sociaal gebied niet gedaan? Wat me wel blij maakte, was te
lezen, dat hij een klein beetje in de voetsporen van zijn vader is gestapt: hij is in
Aardenburg ook nog rijschool instructeur geweest. Daarnaast kan hij zich maar
liefst in zes talen verstaanbaar maken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
en natuurlijk Kezands. Nu is Rien op zoek naar een opvolger voor zijn functie als
voorzitter van de RMDO, dus een tweede soort duizendpoot?
“Zeker niet,” aldus Rien. “Vooral moet de RMDO zelf meer bekendheid krijgen
en heeft de Raad een aantal betrokken vrijwilligers nodig. Mensen die zich
hiervoor willen inzetten en er minimaal één tot anderhalve dag per week tijd
en energie aan willen besteden.”
Wat de RMDO doet, wil en mag, was te lezen in Rondje West en is terug te
vinden op de website (www.rmo-sluis.nl) van deze instelling. Toch is een beetje
nader uitleg nodig.
In 2008 werden alle gemeentes in Nederland verplicht een WMO Raad in te
stellen. De WMO, actief op het gebied van Zorg en Welzijn, is ondertussen goed
‘ingeburgerd’. Vrijwel iedereen kent deze maatschappelijke ondersteuning of
heeft er al een beroep op gedaan. De gemeente Sluis is nog iets verdergegaan.
Oud-burgemeester Jaap Sala was van mening, dat er aan het werk van de
WMO nog iets moest worden toegevoegd. Aangezien Sluis, in tegenstelling tot
Hulst en Terneuzen, nog steeds een krimpgemeente was en is, wilde hij dat de
WMO Raad zich ook ging bezighouden met de demografie (onderzoek naar
ontwikkeling, samenstelling en ruimtelijke spreiding van onze bevolking en de
maatschappelijke oorzaken en gevolgen) van onze gemeente. Sindsdien heeft
Sluis, als enige in ons land, de RMDO. Een Raad die op veel terreinen gevraagd
en ongevraagd advies geeft en samenwerkt met allerlei instanties en groepen
op vrijwel alle vlakken. Niet alleen op toeristisch gebied, via onder andere de
Adviescommissie Recreatie & Toerisme, maar ook adviezen opstelt over het
groeiende verloop van schoolkinderen naar België en Burgerparticipatie. De
Raad werkt intensief samen met de deskundige vrijwilligers in de RMDO Koepel

Zorg en Welzijn op het gebied van zorg binnen de WMO. Geeft advies aan de
gemeenteraad en houdt nauwe contacten met onder meer stads- en
dorpsraden. Aspirant vrijwilligers voor de RMDO moeten dus mensen met de
nodige kennis zijn en contacten met bewoners onderhouden. Het is niet altijd
mogelijk alle instelling zoals zorgboerderijen of tehuizen te bezoeken en op alle
dingen te letten. In Coronatijd moet er vooral vanuit thuis gewerkt worden.
“Dit maakt het werken niet makkelijker”, weet Rien Puyenbroek. “Wij volgen
de Bestuursagenda van het college en adviseren, stimuleren en bespreken
beleidsnotities met de ambtenaren en wethouders. Wij waken over belangen
van bewoners en weten dat B & W onze adviezen waardeert en blij zijn met
onze motivatie en betrokkenheid. We proberen de stem van de
ongeorganiseerde bewoners te zijn en focussen op problemen die kern
overstijgend zijn. Wij kunnen niet alles zelf, met zestien kernen en ruim
twintigduizend inwoners, zijn er altijd wel problemen. Elke stads- en dorpsraad
staat voor zijn eigen kern en belang. Wij letten vooral op het in stand houden
van een goede leefbaarheid voor alle bewoners in de gemeente. Er is altijd
meer en meer te doen en dat zal zeker in de toekomst zo blijven. Ons bestuur is
nu redelijk op sterkte. Maar, we zoeken minimaal nog twee nieuwe leden en
vooral een nieuwe voorzitter. Ik heb het lang genoeg, of misschien te lang,
gedaan. Er moet iemand komen die er met nieuwe energie tegenaan gaat.”
Zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, mobiliteit, wonen en vooral
Burgerparticipatie en leefbaarheid, er staat veel op het menu van de RMDO en
het bordje ligt overvol. Zo vol, dat er weleens iets af kan vallen, daarom zijn
nieuwe mensen, vrijwilligers met een frisse kijk op alles, meer dan nodig.
Uiteindelijk is het werk van de RMDO te complex om alles in een stukje op te
noemen. Dus maar eerst en vooral nieuwe vrijwilligers. Waar moeten ze aan
voldoen volgens Rien? “Belangstelling voor en affiniteit (begrip) met onze
samenleving en het gemeentebeleid zijn zeker nodig”, aldus Rien. “Verder dus
tijd om veel stukken te lezen en contact te maken en te houden met de
bewoners en ambtenaren van de gemeente Sluis.”
Meer, veel meer, staat op de website van de RMDO en de artikelen in Rondje
West.

