Keuze maken voor Goed Bestuur op 16 maart 2022
De gemeenteraad bepaalt en beslist over het beleid dat door het college van Burgemeester en
Wethouders aan hen wordt voorgelegd. De taken houden meer in dan alleen controleren of het
college het beleid goed uitvoert, de begroting vaststellen en het financieel jaarverslag controleren.
De Raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle stemgerechtigde
inwoners van de gemeente. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij, een fractie en
rechtstreeks gekozen door de inwoners.
Op 16 maart mogen wij als bewoners van de gemeente Sluis bepalen wie ons de komende vier jaar
gaan vertegenwoordigen en wie wij het vertrouwen geven dat zij de belangen van alle bewoners het
best gaan behartigen. Wie meedoen en met welke programma’s de partijen zullen komen, is nog niet
helemaal bekend, maar het zal neerkomen op een keuze tussen vertegenwoordigingen van landelijke
politieke partijen met een lokaal programma of lokale partijen met alleen lokale onderwerpen. Maar
dat er wat te kiezen valt is zeker, vooral ook omdat er de komende periode belangrijke onderwerpen
op het bord van het nieuwe gemeentebestuur komen. Denk aan zaken als het gezondheidsbeleid en
het grote project rond Vitaal West Zeeuws Vlaanderen met concentratie van voorzieningen in
Oostburg en een beperkt aantal zorgfaciliteiten in Aardenburg, Breskens, Sluis en IJzendijke. Maar
ook het complexe woondossier waarin ruimte moet worden gemaakt om te kunnen bouwen voor
starters en senioren en dit direct gekoppeld is aan toeristische verhuur. Een gevoelig onderwerp,
zoals in de media is gebleken en waar de meerderheid in de Raad anders over denkt en stemt dan
een belangrijk aantal stads- en dorpsraden, de RMDO en de Burgerinitiatieven Toerisme uit Balans en
Breskens in Balans namens vele bewoners wensen.
Goed Bestuur
Ook energie- en warmtetransitie, de economische agenda, de nieuwe omgevingswet, mobiliteit en
bereikbaarheid zullen de komende vier jaar hoog op de agenda staan. Gelet op deze grote
uitdagingen is het belangrijk dat betrokken bewoners ook een maatschappelijk betrokken keuze
maken en goed nadenken over wie zij het vertrouwen geven om namens hen de juiste beslissingen te
nemen. Goede bestuurders, goede gemeenteraadsleden onderhouden contacten met de inwoners
en beperken dit niet tot alleen leden van de eigen partij, de eigen woonkern of het uitsluitend
uitdragen van eigen partijstandpunten. In een actieve democratie wordt ook geluisterd naar de stem
van de minderheid en meegenomen en afgewogen in de uiteindelijke besluitvorming. Die balans zal
ook in de gemeente Sluis opnieuw moeten worden gevonden, want als het gaat om
Burgerparticipatie en hoe hiermee is omgegaan in relatie tot het dossier toeristische verhuur, heeft
de relatie tussen een behoorlijk aantal stads- en dorpsraden en het bestuur een meer dan
behoorlijke deuk opgelopen. Het vertrouwen kan door de uitslag van de verkiezingen worden
hersteld en 16 maart biedt de bewoners de kans te bepalen wie zij de opdracht en taak geven om
voor onze gemeente het best haalbare te bereiken: ‘Goed kunnen wonen, werken en ontspannen
voor iedereen in een vitale leefbare plattelandsgemeente.’
Wat willen de politieke partijen in de gemeente Sluis?
Verkiezingsprogramma’s worden gepubliceerd op de websites van de partijen en van de gemeente
krijgt u een overzicht met deelnemende partijen en hun kandidaten. De democratie is van iedereen
en daarom is het belangrijk dat u goed voorbereid naar de stembus gaat. Dit kan door de
programma’s van verschillende deelnemende partijen te bekijken en onderwerpen te vergelijken die
u belangrijk vindt. Maak in ieder geval gebruik van uw stemrecht en de mogelijkheid uw stem uit te
brengen. U bepaalt bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad en zo kunt u
invloed uitoefenen op wat er gebeurt in uw gemeente.
De RMDO heeft de taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven
over beleid. Toetsing op Burgerparticipatie en de gevolgen voor bewoners zijn hierbij de kern van de
opdracht. De adviezen die wij het afgelopen jaar hebben gegeven, kunt u terugvinden op onze

website (www.rmo-sluis.nl). Wilt u meer weten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen:
www.rmo-sluis.nl of via ons secretariaat: secretariaat.rmdo@gmail.com.

