Vacature
Voorzitter voor de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling
Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Sluis? Wilt u een bijdrage
leveren aan het adviseren van het bestuur van de gemeente Sluis op de beleidsterreinen Zorg,
Welzijn, Cultuur, Recreatie & Toerisme en Demografische Ontwikkelingen en bent u een
verbinder? Dan zijn wij wellicht op zoek naar u.
In verband met het aftreden van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe
onafhankelijk voorzitter die zich actief wil inzetten voor burgerparticipatie in de gemeente Sluis.
De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) adviseert het bestuur
van de gemeente Sluis, gevraagd en ongevraagd, op de beleidsterreinen Zorg, Welzijn, Cultuur,
Recreatie & Toerisme en Demografische ontwikkelingen. De taken en verantwoordelijkheden
van de raad zijn vastgelegd in de Verordening Burgerparticipatie Maatschappelijke Ontwikkeling
gemeente Sluis 2008. De RMDO bestaat volgens de verordening uit een onafhankelijke
voorzitter, een secretaris en minimaal vijf leden
Wat wordt van u verwacht?











1

Affiniteit met de werkterreinen van de RMDO;
Bestuurlijke processen kunnen coördineren en in staat zijn bestuurlijke afwegingen te
maken;
Analytisch en strategisch kunnen denken en de verschillende beleidsterreinen van de
RMDO integraal kunnen overzien;
Beschikken over een breed netwerk en kunnen functioneren zonder last- of ruggespraak;
Kunnen bogen op levenservaring en capaciteiten, c.q. te ontwikkelen om zich in te zetten in
complexe zaken zoals beleidsvragen, financiële kaders voor beleidsterreinen,
veranderingen in wetten en de gevolgen daarvan voor bestaande activiteiten, sociaal
maatschappelijke problematiek, veranderingen in de samenleving,
communicatievraagstukken tussen burgers en bestuur, etc.;
Beschikken over een brede maatschappelijke betrokkenheid en kunnen functioneren op het
snijvlak tussen burgers, maatschappelijke organisaties en gemeente;
Werken vanuit een onafhankelijke positie gemotiveerd door de belangen van met name de
ongeorganiseerde, ongehoorde inwoners van de gemeente Sluis;
Kunnen verbinden en inspireren;
Ervaring in het leiden van vergaderingen / overleg.

Praktische zaken





U bent inwoner van de gemeente Sluis;
U bent gemiddeld een aantal dagdelen per week beschikbaar;
U wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan trainingen en workshops;
Het betreft een vrijwilligersfunctie, u ontvangt hiervoor een vergoeding.

Wat biedt de RMDO?
Een inspirerende functie die veel kennis en inzicht biedt in alle maatschappelijke ontwikkelingen
binnen de gemeente Sluis. De RMDO beschikt over enthousiaste, deskundige en betrokken
raadsleden en als voorzitter heeft u het voorrecht om, na een gedegen inwerkperiode,
daarbinnen de verbindende factor te zijn.
Bent u geïnteresseerd?
Mail dan uiterlijk 18 maart 2021 een brief met uw motivatie voor uw kandidaatstelling, onder
vermelding van vacature voorzitter RMDO aan Rschriemer@gemeentesluis.nl.
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer R. Schriemer, gemeente Sluis, tel. 0117-457151
Emailadres: rschriemer@gemeentesluis.nl
De heer W. Meijer, lid RMDO, tel. 06-12471520
Emailadres: wmeijer55@icloud.com
Voor meer informatie over de RMDO verwijzen wij u naar de website: www.rmo-sluis.nl
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