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1. Voorwoord

Het RMDO Jaarverslag 2018 geeft een overzicht van de samenstelling van de RMDO en
de daaronder vallende koepels en de activiteiten waar de RMDO zich in dit jaar mee
bezig heeft gehouden.
Door het personele verloop in de RMDO zijn we opnieuw genoodzaakt geweest actief te
adverteren en rond te vragen onder bewoners van de gemeente naar interesse en
belangstelling om lid te worden van de RMDO. Door het verloop blijft de bezetting van
de RMDO minimaal en is voor optimaal functioneren uitbreiding met drie leden een
vereiste. Inspanningen van de gemeente en de zittende RMDO om nieuwe leden te
werven blijft een permanente opgave.

Desondanks is de RMDO er in 2018 opnieuw in geslaagd haar taken en
verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren en zijn we erin geslaagd de meest
noodzakelijke adviezen over voorgenomen of bestaand gemeentelijk beleid uit te
brengen.

De ambities liggen soms hoger dan praktisch uitvoerbaar is, maar desalniettemin blijft de
betrokkenheid en inzet van de leden hoog en wordt met enthousiasme deelgenomen in
en aan de dialoog met bewoners, College en ambtenaren om te kunnen bijdragen aan
een inclusieve, duurzame en dynamische gemeenschap.

Behalve een beschrijving van de RMDO samenstelling en haar activiteiten in 2018
hebben wij als bijlage (Bijlage 1) een samenvatting opgenomen van de Gemeentelijke
Verordening, waarin doelstelling, opdracht en spelregels, zoals deze zowel voor de
RMDO als de gemeente gelden. Deze zijn op basis van nationale wetgeving opgesteld en
door het college en de gemeenteraad vastgesteld in de Verordening burgerparticipatie
maatschappelijke ontwikkeling 2008.

Namens de RMDO,

Matthieu Janssen
Rien Puyenbroek
Voorzitters.

2. 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 2018 was de samenstelling van de RMDO als volgt.
o

Waarnemende voorzitters en leden: Matthieu Janssen (IJzendijke) en Rien
Puyenbroek (Oostburg);
o Secretaris: vacature, taken waargenomen door Jaap van Peperstraten en Matthieu
Janssen;
o Lid: Wim Meijer, Zuidzande (voorzitter Koepel Zorg)
o Lid: Jaap van Peperstraten, Breskens (uitgetreden als lid juni 2018)

o Lid: Sandra Bultinck, Nieuwvliet (uitgetreden als lid voorjaar 2018)
o Aspirant Lid en benoemd tot lid in juni 2018: Jacques van Tilburg, Aardenburg
o Aspirant lid vanaf september 2018: Jaap de Gardijn (Breskens)
o Aspirant lid vanaf september 2018: Suzie van Hoeve (Nummer Een)

De RMDO vergadert in principe eenmaal per maand met uitzondering van de
zomermaand juli. Per kwartaal is de vergadering 1x openbaar. In het afgelopen jaar zijn
door de wisselingen van de voorzitter en een aantal leden van de RMDO geen openbare
vergaderingen gehouden.
Eenmaal per jaar in juni wordt een interne evaluatiebijeenkomst gehouden en aan het
eind van het jaar een Kerstbijeenkomst met de leden van de Koepel Zorg e.a..
Als uitgangspunt is de verantwoordelijke en portefeuille houdende wethouder bij de
vergadering aanwezig, evenals de coördinerende contactambtenaar. In het verslagjaar
waren dit respectievelijk wethouder mevr. Chris van de Vijver en Richard Schriemer.

Onderwerpen die dit verslagjaar aan de orde kwamen jaar:

Communicatie
De RMDO heeft in het belang van de bewoners altijd speciale aandacht voor dit
onderwerp en we blijven dit ook in het komende jaar, waarin ook de nieuwe
communicatienota verwacht wordt, van nabij volgen.

Er is advies gevraagd en gegeven over de nieuwe website van de gemeente. Het RMDO
advies is voor een belangrijk deel overgenomen en met name het uitgangspunt om de
website als een interactief communicatie middel te zien, zodat alle relevante informatie
bij de juiste persoon terecht kan komen. Het voorstel om een track and trace systeem te
gebruiken is niet over genomen.

RMDO heeft de voormalige wethouder Babijn via een brief en een gesprek , zowel als
RMDO en vanuit de Adviescommissie Recreatie en Toerisme aangesproken op de
instandhouding van het fietsvoetveer Breskens - Vlissingen, de argumentatie hiervoor en
de communicatie hier omheen. De wethouder heeft dit advies niet overgenomen en
meent dat de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht.
Jester
De RMDO heeft via interviews uitvoerig meegewerkt aan de informatieverstrekking over
het (samen)werken met de gemeente in het kader van de doorontwikkeling en
cultuurverandering die de gemeente wenst toe te passen.
De gemeentelijke organisatie is in beweging en moet toekomstbestendig worden
gemaakt. Hiervoor is de hulp ingeroepen van een extern bureau, Jester, die een
probleem analyse gemaakt heeft en een plan van aanpak. Vanuit de RMDO is er
uitvoerige inbreng geweest op basis van vooraf schriftelijk beschikbaar gestelde vragen.
De RMDO heeft voor Jester een SWOT analyse gemaakt en gepresenteerd, waarna deze
is meegenomen in het vooronderzoek.
Met dit Jester rapport, later getiteld “Sluis opgeschut” wordt een kanteling en
doorontwikkeling van het gemeentelijk apparaat betracht en in gang gezet, waardoor
uiteindelijk zaken als burgerparticipatie en communicatie beter tot ontwikkeling en volle
betekenis kunnen komen.

Prioriteiten lijst RMDO

Doordat de RMDO over te weinig volwaardige leden beschikt en de Raad toch zo goed
mogelijk haar taak wil vervullen, proberen we gestructureerd te werken volgens SMART
en kritische succes factoren, zoals : welke meerwaarde wordt gecreëerd, beschikken we
over voldoende kennis en inzichten en is er voldoende tijd beschikbaar?
Burgerparticipatie
Er is geparticipeerd in initiatieven van de stads- en dorpsraden met name op gebied van
vervoer en toegankelijkheid, maar ook betrekking tweede woningenbeleid in Cadzand,
Nieuwvliet en Groede, de huisvesting van (tijdelijke) werknemers in de Recreatie &
Toerisme sector. Door de dorpsraad Cadzand is advies gevraagd over de communicatie
tussen gemeente en dorpsraad m.b.t uitbreidingsplannen Camping De Betteld en door
de Stadsraad Aardenburg is advies gevraagd over de sloop en bouw van betaalbare
woningen en de communicatie met de gemeente hierover.

3. De RMDO Koepels
Koepel Zorg en Welzijn
De kerntaak van de RMDO Koepel Zorg en Welzijn is om in de gemeente Sluis de
knelpunten van zorg en aan zorg gekoppelde welzijnsvraagstukken voor mensen - al dan
niet met een beperking - met behoefte aan zorg, hulp en ondersteuning ("het
Werkgebied") duidelijk in kaart te brengen en hiervoor adviezen, ideeën en oplossingen
aan te dragen voor het beleid en de uitvoering hiervan.

De Koepel Zorg en Welzijn functioneert als de centrale denktank en voorbereidende
Adviesraad in haar werkgebied in de gemeente Sluis. Tijdens zes wekelijkse periodiek
overleg Sociaal Domein met gemeente en vertegenwoordigers van de RMDO worden de
actuele zaken betreffende welzijnsvraagstukken aan de orde gesteld en vervolgens
voorgelegd aan de leden van de Koepel.
Samenstelling in 2018:
RMDO lid,

Matthieu Janssen

RMDO lid;

Wim Meijer, tevens voorzitter

RMDO lid:

Suzie van Hoeve

Ervaringsdeskundige en voormalig RMDO lid:

Leintje Vermeulen

ZorgSaam Thuiszorg:

Ankie van de Berge/Vincent Koster

Cliëntenraad Okkernoot:

Nora van der Meer

Lid Seniorenraad:

Tineke Bruijnooge

Privazorg:

Ilse de Rooy

PKK vertegenwoordiger:

Irma Nietveld

Juvent coach Jeugdzorg:

Desiree Seen

Mantelzorg vrijwilligster:

Noor Janssen

Gemeente Sluis:

Richard Schriemer

De koepel vergaderde in 2018 vier keer, tussendoor werd periodiek overleg gepleegd
met beleidsambtenaren Sociaal Domein, waaronder Jeroen Koppert en Richard
Schriemer.

Zaken die in 2018 aan de orde kwamen:
1. Toekomstige zorg West-Zeeuws- Vlaanderen:

Als koepel zijn we geïnformeerd over de integrale toegang tot zorg en de cluster
Zorgzaam en de Stelle Oostburg.
Op verzoek van de gemeente is er een RMDO advies gevraagd en uitgebracht n.a.v.
de Nota Spoedzorg.
Lange termijn visie Wonen &Zorg (nota 22/2)
2. Toelichting vanuit Jeugdzorg over regeling na 18 jaar
3.

Waardering Mantelzorg, besproken in de Koepel en het advies uitgewerkt in een
subgroep, waarop een advies brief is verstuurd aan het college van B&W.

4.

WMO vervoer besproken in de Koepel en via de RMDO advies aan het college
uitgebracht. Hierop is een antwoord met excuses ontvangen betreffende de gevolgde
procedure. Als vervolg daarvan is er een gesprek geweest met wethouder Babijn.

5.

Informatie vanuit de gemeente over aantal AED’s in de gemeente, die inmiddels zijn
vervangen en nieuwe toegevoegd met onderhoudscontract
6. Presentatie Dementheek

7.

Klanten Contact Centrum gemeente, de Koepel is hierover geïnformeerd en heeft
reacties en advies hierop gegeven, met name is de bezorgdheid geuit over de privacy
van de toekomstige klanten. Dit RMDO advies is door het college ter harte genomen,
maar een volledige adequate oplossing is er nog niet.

Koepel Cultuur en Onderwijs

De Koepel Cultuur en Onderwijs heeft de volgende doelstelling: In de gemeente Sluis de
groeperingen in de sectoren Cultuur en Onderwijs ("het Werkgebied") optimaal te
volgen, contacten te initiëren en waar nuttig en nodig te faciliteren of in contact te
brengen met de verantwoordelijken binnen het gemeente apparaat. Voor deze
doelgroep te luisteren naar wensen, suggesties, ideeën en knelpunten en gezamenlijk of
als RMDO oplossingen en adviezen aan te dragen, die samen door de
belangengroeperingen en de diensten van de gemeente Sluis in beleid kunnen worden
omgezet of in uitvoering kunnen worden gebracht ten gunste van de bewoners. De
Koepelorganisatie Welzijn & Onderwijs functioneert als de centrale denktank en
voorbereidende adviesraad voor haar werkgebied in de gemeente Sluis.

Zaken die aan de orde kwamen
De Koepel heeft in 2018 een sluimerend bestaan geleden. Op het gebied van Cultuur zijn
er incidenteel contacten geweest en adviezen verstrekt aan het Kunstenfestival
Aardenburg, het archeologisch museum Aardenburg en is er deelgenomen aan de
werksessies van de Adviescommissie Recreatie & Toerisme als voorbereiding op de
Campagne Trots op de Regio!

Op het gebied van het Voortgezet Onderwijs en het voortbestaan van het Zwin College
heeft de RMDO een uitvoerige brief en advies opgesteld in relatie tot de fusie met de
overige middelbare scholen in Zeeuws Vlaanderen.

Eind 2018 heeft de RMDO besloten de Koepel nieuw leven in te blazen en er meer tijd en
energie in te investeren. De beide voorzitters zijn aangewezen om het contact met de
gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur op dit terrein te herstellen en te
bespreken waar de accenten en de meerwaarde vanuit de RMDO het best kunnen
worden ingezet.

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 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.

Zaken die in 2018 aan de orde kwamen:
-

Bushalte IJzendijke, in samenspraak met Dorpsraad initiatief aan hen overgelaten,
RMDO volgde de ontwikkelingen op afstand.

-

ART overleggen, de RMDO is vertegenwoordigt in de gemeentelijke Adviescommissie
Recreatie en Toerisme (ART) en deze komt regulier 4x per jaar bijeen. Tussentijdse
bijeenkomsten n.a.v. Trots op de Regio campagne (6x) en het jaarlijkse event voor de
achterban (4x).
-

Inspiratie bijeenkomst gezondheid en toerisme (Breskens 17/5)

-

Grens overschrijdend vervoer, een door wethouder Peter Ploegaert geïnitieerd
project om de problematiek en aanpak van grensoverschrijdend OV en intensief
toeristisch verkeer in kaart te brengen en met oplossingen te komen. I.s.m. KnokkeHeist, Damme, Maldegem en Sint Laureins. Aanvankelijk deelname in het
projectteam als RMDO, maar gezien specifieke opzet opgevolgd op persoonlijke titel
door R. Puyenbroek.

-

Update kust en kleuren/kansen recreatie en natuur, deelname aan debat en verder
volgen van ontwikkeling binnen ART
-

Trots op regio, opzet campagne onder supervisie ART i.s.m. Kenniscentrum Toerisme

-

Slagen cultuur bereikbaarheid kust, deelname eerste bijeenkomst en volgend op
afstand i.s.m. stads- en dorpsraden en de ART.

-

Behoud Fiets en Voetveer Breskens - Vlissingen, advies aan staten en gemeente,
initiatief i.s.m. ART en stads- en dorpsraden. Informatiebijeenkomst over dit
onderwerp in Breskens bijgewoond.

-

Bijeenkomsten vervoer en mobiliteit, op 6/3 in IJzendijke met Zeeuws -Vlaamse
stads- en dorpsraden met RMDO inbreng en op 29/3 in Breskens specifiek over FietsVoetveer op initiatief provincie en gemeente.

-

Advies huisvesting arbeidsmigranten, onderwerp van periodiek overleg wethouder
Ploegaert en gesprekken met Dorpsraad Cadzand

-

Overleg met wethouder Ploegaert, periodiek overleg (4x per jaar) over aan
demografie gerelateerde onderwerpen, zoals wonen, bereikbaarheid, R&T,
ruimtelijke
ordening,
energietransitie,
grensoverschrijdende
zaken
en
(beroeps)onderwijs.

-

Notitie plan van aanpak toegankelijkheid, als gevolg van VN-verdrag continue
opvolging van hoe gemeente Sluis de toegankelijkheid van mensen met een
beperking opgevolgd en bewerkstelligd. (Zie ook bij Koepel Zorg)

-

Overleg Stads- en Dorpsraden, regelmatig contact en overleg met stads- en
dorpsraden van Cadzand, Zuidzande, Groede en Oostburg en incidenteel Aardenburg
en IJzendijke over onderwerpen als tweede woningenbeleid en verhuren,
projectontwikkeling aan de kust, bereikbaarheid/mobiliteit, leefbaarheid, huisvesting
arbeidsmigranten, en bijeenkomst over energietransitie m.b.t. zonneweiden en
windturbines bijgewoond en contact en overleg met Hoofdplaatse groep Tegenwind.

Uitgebrachte adviezen aan college van burgemeester & wethouders

-

Advies implementatie VN verdrag toegankelijkheid

-

Advies communicatie en specifiek de nieuwe website gemeente

-

Advies Jester (interviews) i.v.m. doorontwikkeling en cultuuromslag gemeente

-

Advies over Burgerparticipatie notitie

-

Advies voortgezet onderwijs, dreigende sluiting Zwin College

-

Schriftelijke reactie en advies over media-artikelen m.b.t. WMO vervoer

-

Advies over inrichting KCC i.v.m. verhuizing Porthos

-

Advies over optimaal in stand houden fietsvoetveer

-

Advies over aanpassingen Spoed Eisende Zorg

-

Advies over Beleidsplan Mantelzorg

Stads- en Dorpsdraden

Er is een goede verstandhouding tussen RMDO en de Stads- en Dorpsraden. Sinds de
gezamenlijk georganiseerde Burger aan Zet Bijeenkomst in 2017 wordt op
kernoverstijgende onderwerpen goed samengewerkt en afgestemd. De RMDO probeert
zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen en geeft zo nodig ondersteuning of advies.
Voorbeelden van samenwerking en afstemming:
Op verzoek van Stadsraad Oostburg n.a.v. de keukentafel gesprekken WMO een reactie
aan de Stadsraad over de ervaring met deze gesprekken gegeven.
bijeenkomst van alle stads/dorpsraden Sint Jansteen op 22/5 wonen en huisvesting in
Zeeuws- Vlaanderen RMDO als toehoorder.
bijeenkomst “Het kan beter” 17/10 en 31/10 vervoer in de regio (IJzendijke), RMDO als
toehoorder.
Overleg Dorpsraad Cadzand over uitbreiding Camping De Betteld en handhaven tweede
woningbeleid.
Overleg Dorpsraad Groede en Stichting Duurzaam Groede over Energietransitie.
Deelname aan de gemeentelijke vrijwilligersdag.
Afstemming met Theo Buijsse over aanpak Draaibrug
Afstemming met Aardenburg, Zuidzande, Groede over reacties op minder afvaarten e.d.
aangaande het fietsvoetveer.
Overleg met de andere wmo-raden in inzake afstemming, uitwisseling van ervaringen en
wenselijkheid van een gezamenlijke website

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.
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.

