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1. Voorwoord
Het Jaarverslag 2019 van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling
(RMDO) in de gemeente Sluis biedt een overzicht van de samenstelling van de Raad en de
daaronder vallende Koepels. Ook een inventarisatie van uitgebrachte adviezen en een
toelichting op de relatie met de Stads- en Dorpsraden wordt beschreven. Het verslag
eindigt met een opsomming van overige activiteiten en deelname aan verschillende
bijeenkomsten. In de bijlage wordt de gemeentelijke Verordening bijgesloten, waarin de
verantwoordelijkheden, taken en de werkwijze van de RMDO zijn vastgelegd.
Het jaar 2019 was opnieuw een druk jaar voor de RMDO. Het vertrek van een tweetal
leden vanwege gezondheidsredenen en drukke andere werkzaamheden in het begin van
het jaar zorgde voor de nodige inspanningen om vervangers te vinden. Tegelijkertijd
werden met de overige leden de werkzaamheden binnen de mogelijkheden voortgezet en
is de RMDO erin geslaagd de gevraagde taken voldoende uit te voeren en de
verplichtingen na te komen.
De samenwerkingsrelatie met de gemeente, zowel op ambtelijk als bestuurdersniveau is
verder geïntensiveerd. Ook de komst van de nieuwe wethouder, Marianne Poissonnier,
als vervanger van Chris van de Vijver, is goed verlopen en er is inmiddels een goede open
en constructieve werkrelatie ontstaan.
In de tweede helft van het jaar is door de RMDO verhoudingsgewijs veel tijd en energie
gestopt in het leveren van bijdragen voor een nieuwe versie van het gemeentelijk
visiedocument ‘Krachtig Verbonden’ op het gebied van het sociaal domein,
burgerparticipatie, energietransitie, recreatie & toerisme en cultuur.
Namens de RMDO,
Matthieu Janssen
Rien Puyenbroek
Voorzitters.
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2. RMDO
De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) in de gemeente Sluis
telde begin 2019 het minimale aantal van zes leden. Door gezondheidsredenen en drukke
werkzaamheden zagen de heren Jacques van Tilburg en Jaap de Gardeijn zich tot hun spijt
gedwongen hun lidmaatschap te beëindigden en zich uit de RMDO terug te trekken. Dankzij
extra inspanningen van alle betrokken is de Raad er in de loop van het jaar in geslaagd deze
leden te vervangen door in eerste instantie mevrouw Therese Pollet te verwelkomen en in de
tweede helft van het jaar mevrouw Annie de Lijzer.
Dit betekent echter niet dat de Raad nu volledig is. Integendeel, nieuwe leden zijn meer dan
welkom en met behulp van de gemeente zal in 2020 via het Zeeuws Vlaams Advertentieblad,
de tweewekelijkse uitgave van Rondje West, via websites en sociale media een extra
inspanning worden geleverd om het ledental van de RMDO uit te breiden met betrokken en
deskundige bewoners uit de gemeente tot minstens het conform de Verordening het aantal
van zeven. Ook is er inmiddels contact gelegd met het Zwin college om te onderzoeken hoe
de inbreng van jongeren kan worden verzekerd.
Ondanks het verloop onder de leden is de RMDO er in 2019 opnieuw in geslaagd haar taken
en verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren en is het ons gelukt de meest
noodzakelijke adviezen over voorgenomen of bestaand gemeentelijk beleid uit te brengen.
Soms hebben we hierbij een keuze moeten maken, maar in de praktijk kwam het er
uiteindelijk op neer dat alle beleidsonderwerpen die voor de burgers een grote impact hebben
of van wezenlijk belang zijn door de RMDO zijn behandeld. Door zorgvuldig beoordelen en
effectief en efficiënt handelen plus een continue verbinding en samenwerking tussen stadsen dorpsraden en bewoners heeft de RMDO toch voldoende uitvoering kunnen geven aan de
in de gemeentelijke Verordening vastgelegde verantwoordelijkheden en taken.
Behalve een beschrijving van de RMDO samenstelling, uitgebrachte adviezen en overige
activiteiten in 2019, heeft de RMDO ook een samenvatting bijgesloten van de gemeentelijke
Verordening (Bijlage 1) waarin doelstelling, opdracht en spelregels zijn beschreven, zoals deze
voor zowel de RMDO als de gemeente gelden. Deze zijn opgesteld op basis van nationale
wetgeving en door het college en de gemeenteraad vastgesteld in de Verordening
Burgerparticipatie en Maatschappelijke Ontwikkeling 2008.
Volgens de geldende Verordening bestaat de Raad uit een onafhankelijke voorzitter, een
secretaris en ten minste vijf leden. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo breed
mogelijke vertegenwoordiging van inwoners met betrokkenheid bij, kennis van en affiniteit
met beleidsvraagstukken van maatschappelijke en demografische ontwikkeling.
Het college van B&W benoemt de leden voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is
eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode. Eerder is sprake geweest van herbenoeming tot
maximaal tweemaal vier jaar, maar dit is tot nu door het college niet aangepast.
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Per 31 december 2019 was de samenstelling van de RMDO als volgt.
• Waarnemende voorzitters en leden: Matthieu Janssen (IJzendijke) en Rien Puyenbroek
(Oostburg);
• Secretaris: Matthieu Janssen waarnemend tot juli 2019 en daarna overgenomen door
Therese Pollet (Zuidzande);
• Lid: Wim Meijer, voorzitter Koepel Zorg (Zuidzande);
• Lid: Suzie van Hoeve, plv. voorzitter Koepel Zorg (Nummer Een/Hoofdplaat);
• Aspirant Lid : Annie de Lijzer (Breskens).
De heren Jacques van Tilburg en Jaap de Gardeijn zijn in het eerste kwartaal van 2019
afgetreden als gevolg van gezondheidsredenen en te drukke werkzaamheden.
De RMDO vergadert in principe eenmaal per maand met uitzondering van de zomermaand
juli. Zoals in 2018 was de RMDO niet in staat om minimaal twee openbare vergaderingen te
beleggen, hoewel de reguliere vergaderingen ook openstaan voor belangstellende bewoners.
Door gebrek aan capaciteit, het moeten stellen van prioriteiten en het inwerken van nieuwe
leden is beslist dergelijke bijeenkomsten weer te organiseren als de RMDO op volle sterkte is.
Wel zou de i.s.m. de gemeente georganiseerde Burger aan Zet bijeenkomst in het Mauritshof
in IJzendijke in het kader van de gemeentelijke nota Burgerparticipatie op 20 november 2019,
min of meer kunnen worden beschouwd als een openbare vergadering van de RMDO.
De RMDO blijft streven naar zoveel mogelijk openbaarheid en bekendheid en zal – al dan niet
i.s.m. anderen – in 2020 proberen een burgerbijeenkomst op te zetten n.a.v. Krachtig
Verbonden, Burgerparticpatie, participerende democratie met mogelijke medewerking van
David van Reybrouck.
Eenmaal per jaar in juni of juli wordt aanvullend op de reguliere vergadering een interne
evaluatiebijeenkomst gehouden met een blik terug en een blik vooruit. Een vergelijkbare
bijeenkomst wordt gehouden aan het eind van het jaar d.m.v. een Kerstbijeenkomst, waarbij
dan ook de leden van de Koepel Zorg worden genodigd en alle betrokken voor hun inzet,
energie en tijd worden beloond met complimenten, een lunch en een kleine attentie voor de
feestdagen.
Standaard wordt de verantwoordelijke en portefeuille houdende wethouder voor de
vergaderingen uitgenodigd, evenals de coördinerende contactambtenaar.
Tijdens de vergadering en evaluatiebijeenkomst in juni hebben we afscheid genomen van
wethouder Mevr. Chris van de Vijver en na de zomer hebben we kennisgemaakt met Mevr.
Marianne Poissonnier. Richard Schriemer continueert, zoals al vanaf het begin van de RMDO,
zijn rol en functie als contactambtenaar van de gemeente. Over de samenwerking met hem
en de ondersteunende en faciliterende dienstverlening is de RMDO meer dan tevreden.
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3. De RMDO Koepels

Bij de oprichting van de RMDO in 2008 werden onder supervisie van de Raad aanvankelijk drie
Koepels opgezet met ieder een breed beleidsdomein onder hun hoede. De belangrijkste van
deze is de Koepel Zorg en Welzijn, die zich richt op alle beleidsonderwerpen in het Sociaal
Domein. Ook werden de Koepels Demografie en Cultuur en Onderwijs opgezet. Door gebrek
aan leden en bereidheid van vrijwilligers om permanent deel uit te maken van de Koepels
Demografie en Cultuur en Onderwijs is besloten deze laatste twee samen te voegen en op
basis van het onderwerp ad hoc te versterken met deskundige vrijwilligers.
a) Koepel Zorg en Welzijn
De kerntaak van de RMDO Koepel Zorg en Welzijn is om in de gemeente Sluis gevraagd en
ongevraagd te adviseren over beleidsonderwerpen in het Sociaal Domein. Gesteund en
versterkt met vertegenwoordigers uit het veld en ervaringsdeskundigen richt deze Koepel zich
op het brede terrein van de Zorg en het maatschappelijk welzijn van de burgers - al dan niet
met een beperking - in het belang van de doorgaans niet georganiseerde bewoners met
behoeften aan zorg, hulp en ondersteuning ("het Werkgebied"). Behalve het gevraagd en
ongevraagd adviseren over (voorgenomen) beleid debatteert en overlegt de Koepel met de
gemeente ambtenaren over praktijksituaties en draagt ideeën en oplossingen aan voor het
beleid en de uitvoering hiervan. Tijdens zes wekelijks periodiek overleg Sociaal Domein met
de verantwoordelijke gemeenteambtenaren en de RMDO vertegenwoordigers in de Koepel
Zorg worden de actuele beleidszaken geïnventariseerd en besproken, waarna deze worden
voorgelegd aan en besproken met de leden van de Koepel Zorg.
De Koepel Zorg en Welzijn functioneert vanuit het werkgebied van het Sociaal Domein als de
voorbereidende denktank en voorbereidende adviesraad en legt haar bevindingen voor aan
de voltallige RMDO, die na bespreking en acceptatie deze formeel voorlegt aan het college
van B&W.
Samenstelling Koepel Zorg en Welzijn in 2019:
RMDO lid en voorzitter:
RMDO lid en plv. voorzitter:
Ervaringsdeskundige en voormalig RMDO lid:
ZorgSaam Thuiszorg:
Cliëntenraad Okkernoot:
Lid Seniorenraad:
PKK vertegenwoordiger:
Thuiszorg
Mantelzorg vrijwilligster:
Contactambtenaar gemeente:

Wim Meijer,
Suzie van Hoeve,
Leintje Vermeulen
Vincent Koster
Nora van der Meer
Tineke Bruijnooge
Irma Nietveld
Hannie Flikweert
Noor Janssen
Richard Schriemer

De koepel vergaderde in 2019 vier keer, tussendoor werd periodiek (zes wekelijks) overleg
gepleegd met beleidsambtenaren in het Sociaal Domein, waaronder Jeroen Koppert en
Richard Schriemer. Door de toename van het aantal beleidsonderwerpen en de
voorbereidingen m.b.t. Krachtig Verbonden bleken deze periodieke bijeenkomsten niet
toereikend en werd eind 2019 besloten de vergaderfrequentie in 2020 zowel voor het
periodiek overleg Sociaal Domein als voor de Koepel Zorg op te voeren.
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b) Samengevoegde Koepels Demografie en Cultuur en Onderwijs
De sinds 2018 samengevoegde Koepels Demografie en Cultuur en Onderwijs hebben
respectievelijk de volgende doelstelling:
Demografie: Door onderzoek en ad hoc raadpleging van vertegenwoordigers van en
deskundigen uit de bevolking, het bedrijfsleven, de verenigingen, maatschappelijke
organisaties en externe deskundigen komen tot adviezen, al dan niet voorkomend uit
(voorgenomen) beleid, die kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen voor knelpunten
en problemen die voortvloeien uit demografische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de 16
kernen van de gemeente.
Cultuur: Door contacten en overleg met groeperingen en vertegenwoordigers uit de sectoren
Cultuur en Onderwijs ("het Werkgebied"), samenwerking te initiëren en besprekingen te
voeren over (voorgenomen) beleidsonderwerpen om hierover zo nodig gevraagd of
ongevraagd advies uit te brengen aan het college. Tevens waar nuttig en nodig te faciliteren
of bewoners in contact brengen met de verantwoordelijken binnen het gemeente apparaat.
Voor beide beleidsdomeinen geldt dat door te luisteren naar wensen, suggesties, ideeën en
knelpunten binnen deze doelgroepen, gezamenlijk wordt besloten of en hoe de RMDO
oplossingen en adviezen kan aandragen, die samen door de belangengroeperingen en de
gemeente Sluis in beleid kunnen worden omgezet of in uitvoering kunnen worden gebracht.
De RMDO activiteiten gerelateerd aan demografie (Recreatie & Toerisme, mobiliteit,
energietransitie, etc.) worden gecoördineerd door Rien Puyenbroek i.s.m. Therese Pollet.
De RMDO activiteiten gerelateerd aan Cultuur & Onderwijs worden gecoördineerd door
Matthieu Janssen, terwijl aspirant-lid Annie de Lijzer zich gaat richten op onderwijs en
arbeidsmarkt.
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4. Uitgebrachte adviezen aan college van Burgemeester & Wethouders

Gedurende 2019 heeft de RMDO gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van
Burgemeester en Wethouders uitgebracht. Ook werden mondeling standpunten, visies en
adviezen uitgebracht en toegelicht in periodieke gesprekken en overleg met afzonderlijke
wethouders of leden van het ambtelijk management team.
Onderwerpen die in dit jaar aan de orde kwamen waren:
RMDO algemeen:
• Communicatie: Zoals in 2017 en 2018 was communicatie opnieuw een belangrijk
aandachtspunt. Gevraagd en ongevraagd wordt met regelmaat advies gegeven aan het
College en beleidsmedewerkers op basis van terugkerende klachten of door eigen
observatie geconstateerde hiaten. Adviezen die zowel schriftelijk als mondeling tijdens
overleg met verantwoordelijke ambtenaren gegeven zijn betreffen het niet tijdig
beantwoorden van brieven en mails, het ontbreken van communicatie of te laat
communiceren, zoals bijv. rond huisvesting van tijdelijke werknemers of toeristisch
verhuur van woningen. Ook advies over op een andere manier gebruik maken van het
ZVA en meer gebruik maken van “Rondje West” is tot nu ondanks toezeggingen niet
opgepakt. Dit geldt eveneens voor de digitale toegang tot de gemeente en specifiek
de website die niet altijd gebruiksvriendelijk of actueel is. Ook het bewoners
informeren over de mogelijkheid van ‘meeluisteren’ van Commissie en
raadsvergadering is (nog) niet opgepakt.
De RMDO bemerkingen en adviezen hebben tot op heden echter minimaal of geen
resultaat. Hoe belangrijk communicatie is komt met grote regelmaat terug, zowel
vanuit bewoners als organisaties. Zeer uitgesproken kwam dit onderwerp aan de orde
tijdens de thema avond “De Burger aan zet”. Voor goede en adequate communicatie
is een cultuuromslag van groot belang bij de gemeente en bewustzijn dat
communicatie een belangrijke verbindende rol kan spelen tussen bewoners en
gemeente.
• Burgerparticipatie: Zowel vanuit de Koepel Zorg als vanuit de voltallige RMDO is volop
medewerking verleend aan het tot stand komen van de nota Burgerparticipatie en
resulteerde ook in een samenwerking tussen gemeente en RMDO voor de organisatie
van de Burger aan Zet bijeenkomst op 20 november in het Mauritshof in IJzendijke.
• Tweede woningen beleid en Toeristische onderverhuur: Kort voor het Kerstreces van
de gemeente heeft de RMDO het college geadviseerd het voorstel m.b.t. liberalisering
van toeristisch verhuur (tweede) woningen terug te trekken en eerst draagvlak te
bewerkstelligen bij de direct betrokken kustkernen.
• Huisvesting tijdelijke werknemers: Tijdens mondeling periodiek overleg met
verantwoordelijke wethouder nadrukkelijk geadviseerd draagvlak en inspraak te
bewerkstelligen in Cadzand Dorp en niet over te gaan tot grootschalige huisvesting van
tijdelijke werknemers.
• Periodiek overleg (4x per jaar) met wethouder Ploegaert i.v.m. de aan demografie
gerelateerde onderwerpen in zijn portefeuille, zoals (grensoverschrijdende)
mobiliteit/bereikbaarheid, recreatie & toerisme, levensloopbestendige huisvesting,
ruimtelijke ordening/omgevingswet, energietransitie, grensoverschrijdende zaken
Zwinregio, P-10 zaken, etc..
• De RMDO heeft het Convenant Gastvrij en Toegankelijk Zeeuws Vlaanderen
ondertekend.
Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling - gemeente Sluis
Februari 2020

8

•

Zoals bij het tot stand komen van de nota Burgerparticipatie is de RMDO ook breed
uitgenodigd informatie en advies te leveren voor de herziening van het visiedocument
Krachtig Verbonden. Zowel vanuit de Koepel Zorg op het gebied van het Sociaal
Domein als vanuit de Koepel Demografie en Cultuur hebben de RMDO leden actief
geparticipeerd in de themabijeenkomst Cultuur (musea, etc.), energietransitie,
mobiliteit en parkeren, recreatie & toerisme, etc.

Koepel Zorg:
• Het parkeerbeleid, waarbij de nadruk lag op de bereikbaarheid van voorzieningen voor
mensen met beperkte mobiliteit. Overige aspecten kwamen terug in de Koepel
Demografie, maar deze heeft na beraad geen separaat advies uitgebracht.
• Stralingsbeleid o.a. als gevolg van zendmasten voor mobiele telefonie etc. : hierover
konden in deze fase nog te weinig conclusies worden getrokken i.v.m. te weinig
informatie omtrent de gevolgen voor de gezondheid. Onderwerp wordt vervolgd.
• Dementievriendelijk Sluis: begint steeds meer vorm te krijgen en de Koepel Zorg heeft
samen met de RMDO mondeling steun uitgesproken voor beleid en aanpak.
• Mantelzorg: de gemeente gaf dit jaar een positief en gewaardeerd signaal af naar de
mantelzorgers. De Koepel blijft zich echter zorgen maken over (gebrek aan) vrijwilligers
en toekomstige ontwikkelingen.
• Jeugdzorg en huisvesting kregen de nodige aandacht en het laatste kan hopelijk in
2020 gerealiseerd worden. Zorgwekkend blijven de toenemende financiële lasten voor
de gemeente bij groeiende vraag naar specifieke jeugdzorg.
• Toegankelijk Sluis: aandacht en advies kreeg de bereikbaarheid en privacy van Porthos.
Een indrukwekkend verslag van een ervaringsdeskundige gaf tevens een goed beeld
wat betreft de toegankelijkheid in de gemeente en toonde aan dat nog vele situaties
voor verbetering vatbaar zijn.
• Klanten Contact Centrum gemeente, de Koepel is over de werking van het KCC in de
praktijk 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.
• Advies uitgebracht over de implementatie van het VN verdrag m.b.t. toegankelijkheid
voor mensen met een beperking.
• Op basis van gesprek met toenmalig verantwoordelijk wethouder Babijn advies
gegevens over nieuwe regeling WMO-vervoer.
• Advies m.b.t. regierol, opvang en behandeling verwarde personen.
• Gesprekken en overleg m.b.t. spoedeisende zorg en pilot Breskens.
• Advies m.b.t. Gezondheidstoerisme en het meer betrekken van lokale voorzieningen,
initiatiefnemers in relatie tot Beter en gezonder bewegen, valpreventie, etc. etc.
• Mondelinge reactie op brief Versnellingsagenda Bescherming en Opvang in Zeeland.
• Initiatief tot meer samenwerking met het Zwin college om grotere betrokkenheid van
docenten en leerlingen te bewerkstelligen in relatie tot het Sociaal Domein.
Koepel Demografie en Cultuur:
• De Koepel Demografie en Cultuur heeft haar adviezen en activiteiten vooral vorm en
inhoud kunnen geven via deelname en lidmaatschap in de door de gemeente
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•

•

•

•

ingestelde Adviescommissie Recreatie & Toerisme met als doel in deze Commissie het
belang van de ongeorganiseerde bewoners en de stads- en dorpsraden te behartigen
en te vertegenwoordigen. Onderwerpen in deze Commissie die minimaal vier keer per
jaar bijeen komt, zijn: gezondheidstoerisme, mobiliteit en bereikbaarheid,
bewonersonderzoek lusten en lasten toerisme, huisvesting tijdelijke werknemers,
Trots op de regio en ‘vermarkting’ Zwinregio, kwaliteit versus kwantiteit, verbinden
kust met achterland, toeristisch verhuur, organisatie jaarlijks symposium, etc..
Burgerparticipatie: Behalve tijdens inhoudelijke interactieve sessies bij de
totstandkoming van de nieuwe Nota Burgerparticipatie heeft de RMDO in november
samen met de gemeente een tweede Burger aan Zet bijeenkomst georganiseerd voor
alle bewoners in het Mauritshof in IJzendijke.
Energietransitie: In lijn zoals de Koepel Zorg werd en is betrokken bij het leveren van
informatie en advies voor een nieuwe versie van het visiedocument Krachtig
Verbonden op het gebied van het Sociaal Domein, heeft de RMDO intensief
geparticipeerd in de werkgroep Energietransitie.
Op het gebied van Cultuur werd in 2019 de samenwerking tussen de musea onderling
in relatie tot het evenement en de exposities m.b.t. “75 jaar bevrijding Zeeuws
Vlaanderen” geïnitieerd en vorm gegeven. De RMDO heeft het voornemen dit i.s.m.
de gemeente te continueren en verder vorm en inhoud te geven.
Eind 2019 is het initiatief genomen om i.s.m. het Zwin college en andere stakeholders
onderzoek te doen naar onderwijs en arbeidsmarkt, wat past en waar zitten de hiaten
op basis van toekomstige demografische verwachtingen? Ook worden
(on)mogelijkheden bekeken van grensoverschrijdende samenwerking i.p.v.
concurrentie.
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5. Relatie stads- en dorpsraden

Sinds de in 2017 gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst Burger aan Zet in het Zwincollege
in Oostburg is er een goede samenwerking tussen de RMDO en een flink aantal stads- en
dorpsraden ontstaan op basis van de volgende overeengekomen afspraak:
‘De onderwerpen die specifiek (individuele) stads- en/of dorpsraden aangaan, worden door de
desbetreffende stads- of dorpsraad opgepakt, maar kan hierbij rekenen op steun van de
RMDO. Kern overstijgende onderwerpen worden hetzij op initiatief van de betrokken stads- en
dorpsraden of hetzij op initiatief van de RMDO gezamenlijk opgepakt.’
De goede samenwerking met de Stads en Dorpsraden werd in 2018 en 2019 voortgezet. Dit
kwam tot uiting in verschillende overleggen met o.a. Dorpsraad Cadzand Dorp met betrekking
tot de huisvesting van tijdelijke werknemers, met Cadzand, Groede en Zuidzande over
toeristisch verhuur (tweede) woningen, met Hoofdplaat e.a. over integratie van verschillende
vervoersmogelijkheden ter verbetering van de mobiliteit, met Aardenburg over de
(her)inrichting, etc..
Met de stads- en dorpsraden van Aardenburg, Zuidzande, Oostburg en Hoofdplaat werd
samengewerkt en deelgenomen in de werkgroep “Energietransitie”.
De bijeenkomst in november van “Burger aan Zet” werd mede door de samenwerking met de
stads- en dorpsraden een succes.
Ook vanuit de Adviescommissie Recreatie & Toerisme wordt – wanneer relevante
onderwerpen aan de orde komen – contact opgenomen met de betrokken dorpsraden voor
hun inbreng.
De onderlinge verbindende factor tussen de RMDO en de stads- en dorpsraden is het zich
gezamenlijk inzetten voor het behoud en het versterken van de leefbaarheid en waar mogelijk
voorzieningen in de 16 verschillende kernen van de gemeente Sluis.

6. Overige RMDO activiteiten

Behalve de eigen RMDO vergaderingen, de periodieke ambtelijke overleggen in het Sociaal
Domein, de bijeenkomsten van de Koepel Zorg en Welzijn, lidmaatschap van de
Adviescommissie Recreatie & Toerisme en de daaraan gekoppelde bijeenkomsten als
‘Vermarkting van de Zwinregio’ en ‘Trots op de regio’ campagne, de periodieke KDO
overleggen met wethouder Ploegaert, het half jaarlijks ambtelijk overleg over Communicatie,
het jaarlijks overleg met de gemeentesecretaris en het management team en het jaarlijks
gesprek met het voltallig college van Burgemeester en Wethouders, zorgen voor een volle
agenda van de vrijwillige RMDO leden.
Desalniettemin vinden de RMDO leden nog tijd om ook andere bijeenkomsten binnen en
buiten de gemeente Sluis bij te wonen met als doel hun netwerk te versterken, leden te
werven, kennis en informatie te verzamelen en last, but not least zich zichtbaar en
aanspreekbaar te maken voor de bewoners van de gemeente Sluis.
Voorbeelden hiervan zijn ‘expert’ bijeenkomsten over onderwerpen in het Sociaal Domein,
thema-avonden van politieke partijen in Sluis, specifieke themabijeenkomsten van stads- en
dorpsraden, seminars over voor de RMDO relevante beleidsonderwerpen, zoals
Omgevingswet, mobiliteit en bereikbaarheid op het platteland, etc., etc..
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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. Vanwege de toevoeging ‘Demografische Ontwikkeling’ en de gevolgen hiervan
voor gemeentelijk beleid en uitvoering, worden in het belang van alle bewoners ook deze
zaken intensief gevolgd en zo nodig adviezen uitgebracht.
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.
Tot slot biedt de gemeente de volgende ondersteunende faciliteiten: Een vaste
contactambtenaar als aanspreekpunt voor de RMDO, een jaarlijks budget voor de kosten van
deskundigheidsbevordering en te maken organisatiekosten, zoals vervoer, deelnamekosten,
etc., vergaderruimte en kopieerfaciliteiten, in bruikleen een iPad voor alle RMDO-leden en
presentiegeld.

Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling - gemeente Sluis
Februari 2020

12

