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1. Voorwoord.

Door middel van dit jaarverslag geven wij u een indruk van datgene waarmee de
RMDO zich in 2017 heeft beziggehouden.

In dit verslagjaar zijn we geconfronteerd met het in augustus plotseling overlijden
van onze zeer gewaardeerd lid en moeilijk vervangbare secretaris.
Mede daardoor is de werkwijze van de RMDO aangepast en is besloten voortaan te
werken volgens de Deming cirkel en via SMART methodiek. Ook het voortdurend op
zoek zijn naar nieuwe leden voor de in 2016 en 2017 ontstane RMDO-vacatures
heeft de nodige tijd en inspanningen gekost. In de loop van 2017 heeft mevrouw
Sandra Bultinck haar lidmaatschap wegens privé werkzaamheden moeten
beëindigen, is de heer Wim Meijer toegetreden en is de heer Jacques van Tilburg als
aspirant-lid opgenomen en heeft een ander aspirant-lid zich vanwege
werkomstandigheden moeten terugtrekken. Mede door deze ontwikkelingen heeft
de ‘bezetting’ van de Raad de activiteiten ernstig belemmerd.

Ook het duovoorzitterschap van Matthieu Janssen en Rien Puyenbroek is tot nu niet
formeel vastgelegd en fungeren beiden formeel nog als waarnemende voorzitters.

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.
Per 31 december 2017 was de samenstelling van de RMDO als volgt.

o Waarnemende voorzitters en leden: Matthieu Janssen (IJzendijke) en
Rien Puyenbroek (Oostburg)
o Secretaris: vacature
o Lid: Wim Meijer, Zuidzande (voorzitter Koepel Zorg)
o Lid: Jaap van Peperstraten, Breskens
o Aspirant Lid: Jacques van Tilburg, Aardenburg
o Vacature
o 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.
Tijdens periodiek overleg sociaal domein met gemeente en vertegenwoordigers van
de RMDO worden de actuele zaken over welzijnsvraagstukken aan de orde gesteld
en aan de orde gesteld in de koepel.
In de loop van 2017 deden zich de volgende mutaties voor:

De vertegenwoordiger van het Diaconaal werkverband heeft zich om moverende
redenen teruggetrokken. Naar vervanging wordt gezocht.

De Psychiatrisch verpleegkundige en praktijkondersteuner GGZ in een
huisartsenpraktijk, als ervaringsdeskundige lid van de Koepel Zorg, is ons plots
ontvallen. Naar vervanging wordt gezocht.
Per 31 december 2017 was de samenstelling van de Koepel Zorg en Welzijn als volgt.
RMDO wnd. voorzitter;
Matthieu Janssen
RMDO lid;
Wim Meijer
Ervaringsdeskundige Jeugdzorg
ZorgSaam thuiszorg
Cliëntenraad Okkernoot
Seniorenraad
Privazorg
PKK vertegenwoordiger
Juvent coach jeugdzorg
Mantelzorg vrijwilligers
Gemeente Sluis
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De koepel vergaderde in 2017 formeel zeven keer, maar tussendoor werd
periodiek overleg gepleegd met beleidsambtenaren Sociaal Domein van de
gemeente Sluis.

Zaken die o.a. aan de orde kwamen:
• Volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Toegang
vooriedereen (VN Verdrag).
• Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen.
• Betrekken inwoners gemeente Sluis bij opzet project Burgermening West
Zeeuws-Vlaanderen.
• Dossier Mantelzorg ondersteuning
• Hoe om te gaan met extra druk op de zorgverlening tijdens de
vakantieperiode.
• Alarmerend bericht vanuit Juvent over mate van depressie onder jongeren
van het Zwincollege en de (te)lange wachttijden in de psychiatrie.

b. De Koepel Welzijn en Cultuur

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 contacten te initiëren. Voor deze doelgroep te luisteren naar
wensen, suggesties, ideeën en gezamenlijk oplossingen en adviezen 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.
De koepel was in 2017 nagenoeg “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 een gesprek van de RMDO met de verantwoordelijke
wethouder Ploegaert is gezamenlijk geconstateerd dat de samenwerkingsrelatie
met de betrokken beleidsambtenaar en de RMDO niet optimaal functioneert en is
besloten voorlopig de onderwerpen die gerelateerd zijn aan Cultuur & Welzijn te
bespreken in het driemaandelijkse periodieke overleg met de portefeuillehouder.

Tijdens dit periodiek overleg worden, behalve Cultuur, en ook de onderwerpen
gerelateerd aan Recreatie & Toerisme, Mobiliteit en Wonen besproken. Hiermee
komt dit overleg ook tegemoet aan de onderwerpen en activiteiten die vallen
onder de RMDO Koepel Demografie.

c. De Koepel Demografische Ontwikkeling

De Koepel Demografische Ontwikkeling heeft tot taak:
Om door onderzoek en raadpleging van (vertegenwoordigers van) bevolking,
bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en externe
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deskundigen te komen tot adviezen, die bijdragen aan het vinden van oplossingen
voor knelpunten en problemen die voortvloeien uit de gesignaleerde
demografische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de 16 kernen.
De koepel werd in 2017 door gebrek aan leden waargenomen door de vaste leden
van de RMDO. Ook werden de reguliere onderwerpen die normaal gesproken
worden behandeld in de RMDO Koepels Welzijn & Cultuur en Demografie elke
drie maanden besproken tijdens het periodiek overleg (4x) met wethouder Peter
Ploegaert in aanwezigheid van de contact- en beleidsadviseur.

De RMDO delegatie bestond uit wnd. voorzitter Rien Puyenbroek, vergezeld door
twee RMDO leden.
Aan de orde kwamen o.a.
Intensivering van overleg met gemeenten in Vlaanderen;
Grensoverschrijdende mobiliteit en openbaar vervoer i.p.v. de
Kustverbinding Breskens-Knokke via flexibel en innovatief (zelfrijdend)
vervoer.
Verkennen van de mogelijkheid voor het instellen van een
ambassadeursnetwerk
Inbreng van de RMDO in het sociaaleconomisch 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.
De RMDO-burgerbijeenkomst ‘De Burger aan Zet’.
Toegankelijkheid openbare ruimte en openbaar vervoer op basis VNVerdrag.
Lidmaatschap en benutten van het P10 netwerk door de gemeente.
Meer en betere samenwerking tussen de musea in de gemeente Sluis.
Dreigende wolken boven bestaan Zwin College, door teruglopend
leerlingenaantal.
De eerder in 2016 gemaakte toezegging van de wethouder om in het
college van B&W te sonderen hoe de gedachten zijn over het plan om via
een participerend observerend onderzoek een beeld te krijgen van
toekomstplannen per leeftijdscategorie binnen de gemeente om
vervolgens met deze informatie een gerichter beleid te kunnen
ontwikkelen is door interne omstandigheden en naderende verkiezingen
in 2018 niet verder opgepakt of uitgevoerd.

4. Vergaderingen.

De RMDO vergadert eenmaal per maand. Per kwartaal is de vergadering
openbaar. 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.
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Als regel zijn bij de vergadering ook aanwezig de verantwoordelijke
portefeuillehouder, wethouder Jack Werkman en de coördinerende ambtenaar.

5. Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad.
a. Advies over plan van aanpak m.b.t. in gesprek met inwoners Sluis over
behoeften rond langer zelfstandig thuis wonen en toekomstige Zorg.
(Notitie 31/3/2017)
Resultaat: Het college en ambtelijke verantwoordelijken hebben de
zienswijze van de RMDO voor een belangrijk deel overgenomen, maar in
de uitwerking en communicatie achteraf met betrokken niet volledig
opgevolgd en/of uitgevoerd.

b. Brief en advies over Toegankelijkheid voor iedereen in het kader van
de implementatie van het VN-verdrag (31/3/2017)
Reactie college van B&W:
In een reactie vanuit het college op 10 oktober 2017 werd o.a. gemeld dat
de aanbevelingen zullen meengenomen worden bij de uitwerking en
uitvoering van de in het VN verdrag gestelde uitgangspunten.

c. Brief en suggesties voor de Task Force VO in Zeeuws-Vlaanderen n.a.v.
dreigende sluiting van het Zwin college. De RMDO heeft nadruk gelegd
op het nemen van verantwoordelijkheid in alle geledingen binnen de
gemeente Sluis om zich in te zetten tot behoud van een volwaardige en
volledig Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Behoud van
voorzieningen maken de regio aantrekkelijk ook voor jonge gezinnen
en voorkomt “weglek” naar België.
Resultaat: De Taskforce was onder de indruk van de veelheid en rijkheid
van ideeën vanuit de RDMO Sluis. Zonder daar inhoudelijk op vooruit te
kunnen lopen wil ik u meegeven dat elementen uit uw gedachtengoed
zullen terugkeren in het advies van de Taskforce.

d. Een digitale reactie en advies op wijzingen in de WMO-verordening
(14/11/2017)
Resultaat: Het college kan instemmen met de aanbeveling van de RMDO
inzake wijzigingen in de WMO verordening en zal een folder te
ontwikkelen, waarin de procedure om voor een maatwerkvoorziening in
aanmerking te komen duidelijk wordt uitgelegd.

6. Overleg met het college van Burgemeester en wethouders.

In 2017 heeft geen collectief overleg met het college plaatsgevonden, zoals
minimaal 1x per jaar gebruikelijk is. Dit is mede veroorzaakt door het vertrek van
burgemeester Jetten begin 2017 en omdat de waarnemend burgemeester
Cammaert geen ruimte in de agenda bleek te hebben. De in het najaar
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geïnstalleerde burgemeester Marga Vermue lukte het niet om in 2017 nog een
collectief overleg te plannen.

Wel werd er regelmatig periodiek overleg gevoerd met de wethouders Ploegaert
en Werkman over RMDO-onderwerpen die onder hun portefeuille
verantwoordelijkheid vallen. Zo werd o.a. door wethouder Werkman toegezegd
dat hij een klankbordgroep van gebruikers wil opzetten, die inbreng kan leveren
in het project van de gemeente om de dienstverlening te digitaliseren. De groep
kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de RMDO en de stads-en
dorpsraden. Ook werd toegezegd dat de RMDO zal worden betrokken bij het
ontwikkelen en vernieuwen van de gemeentelijke website.
Als gevolg daarvan is de RMDO nauw betrokken geraakt en advies gegeven over
het verbeteren van de klantvriendelijkheid van de gemeente in relatie tot de
gemeentelijke website en de herinrichting van het Klanten Contact Centrum
(KCC).

Wat de website betreft hecht de RMDO aan een overzichtelijke site die voor
iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. De gemeente is er gedeeltelijk in geslaagd
dit te bewerkstelligen, maar richt zich naar de mening van de RMDO te veel op
statische gegevens en (nog) te weinig op klant- en gebruiksvriendelijkheid en
ervaringsdeskundigen.

Verder adviseert de RMDO een “track en trace” systeem voor (aan)vragen in de
site zodat de aanvrager kan volgen waar zijn/haar vraag in behandeling is.
Om dezelfde reden is de RMDO evenzeer geïnteresseerd in de “backoffice dan de
frontoffice”.

Wat betreft de inrichting van het KCC de nadruk gelegd op privacy, nu de klanten
van Porthos in de toekomst ook gebruik gaan maken van deze balie.

Een al lang uitstaand verzoek voor een gesprek en overleg met de
gemeentesecretaris en het Management Team over de werkwijze van de RMDO
en de daarvoor noodzakelijke samenwerking met beleidsambtenaren heeft tot
teleurstelling van de RMDO (nog) steeds niet plaatsgevonden.

7. Burgerparticipatiebijeenkomst.

Geïnspireerd door de informatie verkregen tijdens het werkbezoek eind 2016
aan de PvdA-fractie 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. In het voorjaar van 2017
spraken de RMDO en de aanwezige stads-en dorpsraden zich uit voor meer
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samenwerking met elkaar. De vorm daarvan zou nog uitgewerkt worden. In
overleg besloten RMDO en Stads-en dorpsraden om met elkaar een bijeenkomst
voor alle inwoners voor te bereiden te houden net voor de zomervakantie van
2017 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.

De eerste helft van 2017 stond dan ook de bijeenkomst rondom “De Burger aan
Zet” centraal bij de RMDO. Voor de benodigde input werden er gesprekken met
de stads en dorpsraden van de gemeente Sluis gehouden, maatschappelijke
middenveld, sport en met name de jeugd. Voor deze laatste groep is een speciaal
traject ingezet met medewerking van het Zwincollege en Porthos. Dit alles onder
begeleiding van Dhr. Eddy de Seranno (samenwerkingskundige) en medewerking
van Isabelle Staal voor afstemming met de gemeente.
Doelstelling publiekbijeenkomst Leefbaarheid - burgerparticipatie en
burgerinitiatief:
1. Bewustwording van de (on)mogelijkheden voor burgerparticipatie en
burgerinitiatief.
2. Weten wat er in de kernen speelt en bereiken dat de ervaringen worden
uitgewisseld, kennis, kunde en ervaringen delen. Wat gaat goed en wat
niet en verbinden met elkaar.
3.
Helder krijgen welke de spelregels van overheid en burger zijn,
waardoor burgerinitiatievenkans van slagen hebben. Toewerken naar
statement/manifest als resultaat van de bijeenkomst richting gemeente,
maatschappelijke organisaties en inwoners met verwachtingen en
afspraken voor de komende periode over burgerinitiatief en participatie.
Op 8 juni werd de publieksbijeenkomst gehouden in de aula van het Zwincollege
te Oostburg. Gastheer Mark van de Vijver en Gastvrouw Isabelle Scherbeijn,
respectievelijk voorzitters van de Stads- en Dorpsraad IJzendijke en Cadzand,
leiden e.e.a. in goede banen, opkomst was goed te noemen, meer dan honderd
mensen.
Tijdens zijn presentatie gaf Eddy de Seranno een beeld van de nieuwe
ontwikkelingen in de samenwerking tussen burger en gemeente. De rol van de
gemeente zal veranderen van sturend naar faciliterend. Voorwaarden hiervoor
zijn:
•
De Waarde voor de gemeenschap moet het doel van alle actie zijn.
•
Kaders en spelregels moeten samen uitgewerkt worden en helder
zijn.
•
Er moet veel ruimte zijn voor samen zoeken, improviseren en leren.
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Concreet:
Burgers gaan samen Denken, Beslissen en Doen.
Ambtenaren ontwikkelen competenties als Empathie, Exploratie en Dialoog.
Bestuurders zetten in op Co-creatie gemeenschapswaarden, Laten (de inhoud)
Los en gaan Sturen op Processen en Netwerken.

Aansluitend bestond het programma uit o.a. een achttal presentaties (pitches)
van succesvolle activiteiten van verschillende stads- en dorpsraden met korte
schets van aanpak en uitvoering. Daarna waren er verschillende workshops met
actuele problemen binnen de gemeente met als doel het formuleren van een plan
van aanpak waar later op gereflecteerd kon worden en ondersteunende adviezen
gegeven kon worden.
Op 21 september werd een vervolgoverleg van “De Burger Aan Zet” door de
RMDO georganiseerd onder begeleiding van Eddy de Seranno. Er waren naast de
RMDO en vertegenwoordiger van de gemeente zeven afvaardigingen van de stads
en dorpsraden.
Naast een terugblik op de bijeenkomst van 8 juni enkele actuele zaken zoals
Strandje bij Hoofdplaat, behoefte aan een dorpshuis te Oostburg en organiseren
van bijeenkomst van Zeeuws-Vlaamse stads en dorpsraden met als doel leren van
elkaar en samen staan we sterk. Na inventariseren van knelpunten die spelen bij
de stads en dorpsraden werden de volgende afspraken gemaakt:
•
Topics over vervoer 3.0 en communicatie worden opgevolgd door
de RMDO i.s.m. de stads en dorpsraden en de gemeente.
•
Dorpsraad van Groede en Aardenburg hebben aardig wat knowhow
opgebouwd m.b.t. woonproblematiek. Dorpsraad Groede heeft zich
gecommitteerd aan dit thema en zal e.e.a. verder uitwerken en
uitdragen naar de andere stads en dorpsraden.

8. Website RMDO.

De RMDO beschikt over de website: www.rmo-sluis.nl. De tekst wordt regelmatig
geactualiseerd. In 2017 is een nieuw ontwerp voor een eigen website gemaakt
door Sandra Bultinck-Smeets. Door het overlijden van de secretaris en het door
persoonlijke werkomstandigheden moeten stopzetten van het RMDOlidmaatschap door Sandra Bultinck-Smeets, is de website nu wel in eigen beheer
van de RMDO gekomen, maar is de actualisering onder druk komen te staan.

9. Deelname bijeenkomsten, congressen, vergaderingen e.d.

• Deelname aan bijeenkomst “Zorg dichterbij” met als doel invulling geven
aan de wensen en verwachtingen van de Zeeuwse burgers
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• Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen waarbij toegang tot de zorg,
wonen en zorg, spoedeisende zorg & toerisme, het gezondheidscentrum
Antonius en Stelle speerpunten zijn. d.d. 30-03-2017

• Deelname in Advies burgermening samen met GGD Zeeland en Solidarity
Universiteit met als doel in gesprek gaan met de inwoners van Sluis over
de behoeften rond langer zelfstandig thuis te wonen en toekomstige zorg.
Mei 2017.
In de kernen Breskens, IJzendijke, Aardenburg, Sluis en Oostburg zijn er
gesprekken met de bewoners geweest over met name Toegang tot de zorg,
huisvesting gezondheidscentrum Antonius/Stelle, Langetermijnvisie
wonen en zorg, Spoedeisende hulp en toerisme, sociaal werk en
mantelzorgondersteuning en waardering. Terugkoppeling naar burgers
november 2017 en concept Advies Burgermening Toekomstige Zorg West
Zeeuw-Vlaanderen januari 2018. De terugkoppeling vanuit de gemeente
naar de uitvoerders (onderdeel van het stappenplan) is nog niet gebeurt.

• Deelname aan de vergaderingen van de Adviescommissie Recreatie &
Toerisme

• De RMDO hecht veel waarde aan een goede verstandhouding met de stadsdorpsraden. De uitnodiging aanwezig te zijn op 22 mei 2017 bij de
bijeenkomst van de stads en dorpsraden werd erg op prijs gesteld.

•
•
•

•
•
•

Deelname aan
bereikbaarheid.

provinciale

bijeenkomsten

over

leefbaarheid

en

Deelname congres Inclusieve Samenleving in Gent (Interreg project)
Deelname ALV Landelijke WMO-raad, Koepel Sociaal Domein
Deelname kernbezoeken college

Deelname Nieuwjaarsreceptie gemeente, afscheid burgemeester Jetten,
installatie burgemeester Vermue, etc.
Deelname overleg Sociaal Domein
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•
•

Deelname periodieke overleggen wethouder Ploegaert

Deelname bijeenkomsten over VO Sluis en Zeeuws-Vlaanderen

• Deelname en betrokkenheid bijeenkomsten New Babylon3
•

Deelname bijeenkomsten mobiliteit en bereikbaarheid
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BIJLAGE.

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.
Bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen,
groeperingen en personen. Ten minste één maal 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.
d.
De gemeente biedt de volgende faciliteiten;
Een jaarlijks budget onder meer voor de kosten van deskundigheidsbevordering
en voor organisatiekosten.
Vergaderruimte en kopieerfaciliteiten.
Presentiegeld voor de RMDO-leden.
Een vaste contactambtenaar als aanspreekpunt voor de RMDO.
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