
In dit document staan de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel (subsidies 2022) 
 
 
Een subsidie wordt verleend wanneer deze bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. 
Het is niet de verwachting dat u bijdraagt aan alle maatschappelijke doelen. Elke subsidie heeft een eigen set maatschappelijke doelen 
 
Welke maatschappelijke doelen zijn voor uw vereniging van toepassing? 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subsidiegroep Set maatschappelijke doelen  

Sport A3, C1, G 1tm4 

amateurkunst/cultuur A3, C1, H 1tm4 

buurt en speeltuinverenigingen A1, C1, D 1tm4, E2 

evenementen F 1tm3 

Welzijn A 1tm4,B 1tm2,C 1tm3 ,D 1tm4 

gezondheid A 1tm4,B 1tm2,C 1tm3 

jeugdgezondheid B 1tm2,C 1tm3 

milieu educatie E 1tm2 

Kijk welke subsidiegroep het 
beste bij uw vereniging past. 
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Zoek de maatschappelijke doelen op  in het 
overzicht op de volgende pagina’s.  
- de letters A tm F staan voor het 
aandachtsgebied, 
- de cijfers corresponderen met de doelen 
die voor u van toepassing zijn. 
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  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

A meedoen en een betekenisvol leven   

 1 inwoners voelen zich thuis in hun omgeving en hebben 
een sociaal netwerk. Ze zijn zoveel mogelijk in staat 
problemen zelf of binnen het eigen netwerk op te 
lossen 

ondersteunt inwoners bij het zelf oplossen van hun problemen 

  helpt een inwoner diens eigen mogelijkheden te ontwikkelen 

  biedt onafhankelijke cliënt ondersteuning 

  zet inwoners in hun samenkracht 

    ondersteunt bij het hebben van een sociaal netwerk 

    draagt bij aan de geweldige wijk, een weerbare samenleving 

    helpt inwoners in hun eigen leefomgeving 

    toont aan een bijdrage te leveren bij sociale teams / wijkteams 

    kan aantonen dat iedereen welkom is (culturen / lhbti) 

 2 Inwoners hebben regie over hun eigen leven en doen 
mee in de samenleving. Zij zijn duurzaam in staat 
zichzelf financieel te redden 

helpt inwoner om zelf regie te kunnen voeren in eigen leven 

  ondersteunt bij (creëren van) financiële zelfredzaamheid 

  biedt ondersteuning tijdens of na schuldhulpverleningstraject 

  ondersteunt inwoner bij participatie op de arbeidsmarkt 

    draagt bij aan het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid 

    voorkomt negatieve effecten op gezondheid door geldgebrek 

De maatschappelijke doelen 

zijn ingedeeld in 8 

aandachtsgebieden, A t/m H. 
De naam van elke 
aandachtsgebied staat in 
het lichtblauwe vakje. 

 

Hier staan de maatschappelijke 
doelen die horen bij dit   
aandachtsgebied . 

Per maatschappelijk doel staat 

beschreven welk resultaat de gemeente 

graag gerealiseerd wilt zien.  



    ondersteunt vrijwilligers 

    richt zich op hulp bij/voorkomen van financieel misbruik ouderen 

    richt zich op schuldhulp activiteiten 

    heeft aandacht voor ontwikkeling maatschappelijke vaardigheden  
(samenwerken, rekening houden met anderen)     

 3 Inwoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel. Zij 
hebben veerkracht en voelen zich gezond 

draagt bij aan fysiek en mentaal goed voelen (binnen mogelijkheden) 

  draagt aantoonbaar bij aan vitaal ouder worden van inwoners 

    draagt aantoonbaar bij aan het vergroten van de  
gezondheidsvaardigheden van mensen met financiële beperkingen 

    richt zich op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen van inwoners  

    richt zich op positieve gezondheid van de inwoner 

    voelt zich tevens verantwoordelijk voor het wel en wee van haar leden  

    heeft aandacht voor ontwikkeling van talenten 

    aandacht voor persoonlijke problemen (scheiding, depressie, vastlopen) 

 4 Inwoners wonen binnen hun mogelijkheden zelfstandig 
thuis in een omgeving die bij hun past. 

ondersteunt inwoners die respijt- en of mantelzorg ondersteuning bieden 

  ondersteunt inwoners bij zelfstandig hun leven vormgeven 

    biedt inwoners een vangnet waar en wanneer nodig 

    treedt op basis van outreachende aanpak in contact met geïsoleerde 
inwoners om problematiek te signaleren die vaak verborgen blijft voor de 
reguliere hulpverlening. 

    ondersteunt wanneer zelfredzaamheid van inwoner tekort schiet 

    richt zich op het vermogen van de inwoner, niet op het onvermogen 

    ondersteunt en faciliteert inwoners bij het blijven wonen waar deze zich 
thuis voelt     

    richt zich op langer thuis wonen / levensloop bestendig wonen 
 
 

   

      



  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

B innovatie in passende zorg en ondersteuning   

 1 inwoners ontvangen passende zorg en ondersteuning 
die aansluit bij hun mogelijkheden en beperkingen 

levert maatwerk 

  schaalt tijdig op en af 

  gaat uit van eigen kracht inwoner,  

    houdt rekening met de grenzen en mogelijkheden van inwoners 

    werkt aan terugdringen: middelen gebruik en/of overgewicht en/of 
eenzaamheid     

    is aantoonbaar innovatief in passende zorg en ondersteuning 

    draagt aantoonbaar bij aan toename inzet van het voorliggende veld / 
algemene voorzieningen     

 2 vragen van inwoners m.b.t. zorg en ondersteuning 
worden integraal opgepakt 

Werkt op basis van outreachende aanpak. Legt contact met geïsoleerde 
inwoners om problematiek te signaleren die vaak verborgen blijft voor de 
reguliere hulpverlening. 

  

    verbindt sociale, fysieke, maatschappelijke thema's met elkaar 

    werkt aan kwaliteitsverbetering en/of samenwerking hulpverleners 

    werkt wanneer mogelijk samen met anderen betrokken partijen   

  
 

    
  

  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

C fantastisch opgroeien   

 1 Jongeren / kinderen groeien gezond en veilig op en 
kunnen hun talenten ontwikkelen. Zij gaan naar school 
of hebben een zinvolle dagbesteding en halen een 
passende diploma 

maakt gebruik van of draagt aantoonbaar bij aan: veiligheid in gezin, 
verantwoord gebruik sociale media, aandacht voor psychosociale 
ontwikkeling, voorlichting (niet) gebruik middelen zoals alcohol en drugs, 
aandacht voor vraagstukken seksuele ontwikkeling, contact met 
leeftijdsgenoten. 

  

  

  

    stimuleert talent ontwikkeling bij kinderen 



    maakt het mogelijk of makkelijker dat kinderen naar school gaan  

    draagt bij aan ontwikkeling gewenst maatschappelijk gedrag 

    helpt kinderen bij het behalen van een passende diploma 

 2 Het aanbieden van passende zorg en ondersteuning ondersteunt kinderen bij het hebben van een zinvolle dagbesteding 

    draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van jeugdzorg  

    biedt of organiseert (ook) niet geïndiceerde zorg  (activiteiten in het 
voorliggende veld)     

 3 Ouders zijn in staat om hun kinderen mee te kunnen 
laten doen in de samenleving, ze zijn duurzaam in staat 
zichzelf financieel te redden 

helpt jongeren bij het beheren van hun financiën 

  maakt jongeren wijzer en bewuster bij het omgaan met geld  

  ondersteunt bij het gebruik maken van regelingen t.b.v. financiële 
ondersteuning 

    ondersteunt bij (creëren van) financiële zelfredzaamheid 

    voorkomt negatieve effecten op gezondheid door geldgebrek 

  
 

    
  

  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

D beter verbinden en meer oren en ogen op straat   

 1 Sociale en fysieke thema's zijn waar mogelijk met elkaar 
verbonden, inwoners en hulpverlenende partijen 
trekken hier gezamenlijk in op.  

komt in actie aan de hand van signalen van hulpverleners en inwoners 

  levert een bijdrage bij sociale teams / wijkteams 

  werkt samen met andere organisaties, al dan niet professioneel 

    zoekt actief inwoners op die niet (kunnen) deelnemen aan de samenleving 
en waar dit mogelijk ook een probleem is  
 

 2 inwoners hebben aantoonbaar profijt van het wijk- en 
dorpsgericht werken en van de inzet van de 
wijkregisseur  

draagt bij aan de doorontwikkeling wijk- en dorpsgericht werken 

  pakt vraagstukken op die leven in wijk en buurt 

  biedt laagdrempelige activiteiten voor de omgeving (wat aansluit bij 
inwoners, wat betaalbaar is, etc.) 



 3 overlast wordt aangepakt, inwoners hebben hierdoor 
een veilige leefomgeving.  

biedt activiteiten t.b.v. buurtpreventie 

  biedt activiteiten gericht op wijkoverlast 

 4 Inwoners van buurten of wijken voelen zich 
verantwoordelijk voor de sociale samenhang en werken 
aan het verstevigen hiervan 

organiseert met inwoners activiteiten voor de wijk / buurt 

  ondersteunt inwoners bij beheer van een wijk- of buurtcentrum 

  ondersteunt inwoners bij beheer van een speeltuinvereniging 

    

 
 
 
 

 

 
      

  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

E goede openbare ruimte voor mens en natuur   

 1 de openbare ruimte wordt door jong en oud gebruikt, 
voelt veilig en is passend ingericht met respect voor 
mens, natuur en milieu waarbij meer biodiversiteit 
gerealiseerd is. 

richt zich op verhogen kwaliteit openbare ruimte in stad en platteland 

  

  biedt activiteiten die bijdragen aan ecologisch inrichting, meer 
biodiversiteit   

    biedt activiteiten gericht op ontwikkeling natuur 

    biedt activiteiten gericht op kennis over natuur in Meppel e.o. 

    biedt activiteiten die het buiten bewegen en genieten stimuleren 

 2 inwoners zijn betrokken bij de inrichting en beheer van 
openbare ruimte.  

organiseert activiteiten t.b.v. inrichting en beheer leefomgeving 

  organiseert activiteiten die bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn 
t.a.v. de natuur 

    organiseert of ondersteunt activiteiten die bijdragen aan het onderhoud 
van openbare ruimte 

    werkt samen met andere organisaties rondom natuur 

  
 

    
  



  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

F Evenementen   

 1 Evenementen zijn doorontwikkeld en innovatief van 
karakter, verhogen de naamsbekendheid van de 
gemeente Meppel bovenregionaal en (inter) nationaal 

Het evenement: 

  legt verbinding met  één of meerdere aandachtsvelden zoals cultuur en 
binnenstad 

  is gesitueerd in het centrum of dorpskern 

    draagt bij aan een bruisend en positief imago van Meppel 

    is vernieuwend in vergelijking tot de bestaande programmering 

  
  

heeft een lokale uitstraling 

  
  

heeft een regionale uitstraling 

  
  

heeft  een bovenregionale/(inter)nationale  uitstraling 

  
  

draagt bij aan het imago van Meppel 

    draagt bij aan de beeldvorming: Meppel evenementenstad. 

 2 Evenementenorganisaties zijn doorontwikkeld, voldoen 
aan wet en regelgeving, bieden een kwalitatief 
verantwoord niveau en laten zien hun 
verantwoordelijkheid aan te kunnen 

Het evenement: 

  beschikt over een organisatorisch aanspreekpunt 

  beschikt over de juiste vergunningen 

  beschikt over een veiligheidsplan 

    beschikt over een afval (verwerkings)plan 

    regelt parkeren, toegang hulpdiensten, verkeersplan 

  
  

maakt gebruik van de ondersteuning van Meppel Event Desk (ondersteunt 
met kennis en advies over veiligheid, organisatie, programmering)  

    

    conflicteert niet met beleid van de gemeente Meppel met betrekking tot 
milieu, diversiteit, energie, etc. 

    

  
  

past met programmering in jaarprogrammering  

 3 Evenement voldoet aan evenementen criteria 
gemeente Meppel. 

Het evenement: 

  vindt plaats binnen de gemeente Meppel 



    vindt plaats, buiten in de openbare ruimte, aan of bij de openbare weg 
(plein, park, etc.)  

    beschikt over een evenementenvergunning 

    is vrij toegankelijk voor publiek 

    heeft een subsidie nodig omdat de begroting niet op een andere wijze 
sluitend kan worden gemaakt. 

    is uniek qua locatie en aanbod (betreft in principe niet een dubbel aanbod) 

    is realistisch en haalbaar 

   

      

  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

G Sport 
  

 1 Er is een passend sportaanbod.  beschikt aantoonbaar over een gecertificeerd kader (leiding) binnen de 
vereniging 

    kan aantonen dat het sportaanbod afgestemd wordt met de 
verenigingsleden  

    werkt waar mogelijk samen met andere sportaanbieders.  

    werkt samen met maatschappelijke partijen zoals scholen en welzijn 

    deelt kennis en ervaringen met andere sportaanbieders en 
maatschappelijke partijen 
 
 

 2 Sport is toegankelijk en bereikbaar voor inwoners van 
Meppel 

draagt bij aan instandhouding en  vergroting sportparticipatie inwoners in 
Meppel 

  

    biedt en organiseert sportactiviteiten 



    helpt wanneer nodig bij het gebruik maken van regelingen t.b.v. financiële 
ondersteuning 

    

    heeft aantoonbaar aandacht voor kwetsbare clubleden (bijv. door ze op te 
zoeken/in gesprek te gaan/ te betrekken bij de vereniging) 

    

    zet in op activiteiten voor ouderen uit Meppel om bijv. eenzaamheid en 
lichamelijke achteruitgang te beperken  

    

    heeft aanbod voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of 
sociaal) 

    

    toont aan dat het 'inclusief sporten' gedachtengoed tot uitvoering is 
gebracht (Lokaal Sportakkoord) 

    

    toont aan dat het 'veilig sportklimaat' gedachtengoed tot uitvoering is 
gebracht.  

    

 3 Sport werkt mee aan het realiseren van gezonde en 
weerbare inwoners 

stimuleert  tot bewegen en een gezondere leefstijl 

  draagt bij aan verminderen alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen  

    heeft anti-rook beleid en past dit ook toe 

    werkt aantoonbaar aan een gezonde sportkantine. 

 4 Sport draagt bij aan de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van jongeren 

stimuleert aantoonbaar jongeren om zich binnen de eigen vereniging 
verdienstelijk te maken en te ontplooien 

  

    heeft een sportaanbod voor 4-6 jarigen  

    werkt aan het versterken van het eigen technisch kader door op te leiden 

  
 
 

 

      

  Maatschappelijke doelen Beoogde resultaten  

H amateurkunst (cultuur)   



 1 Er is een passend cultureel aanbod.  beschikt aantoonbaar over een gecertificeerde docenten  

    toont aan dat het programma aanbod afgestemd wordt met de 
verenigingsleden  

    

    werkt waar mogelijk samen met andere cultuuraanbieders.  

    werkt samen met maatschappelijke partijen (scholen, welzijn, etc.) 

    deelt kennis en ervaringen met andere cultuuraanbieders  

    heeft aantoonbaar aandacht voor kwetsbare clubleden (bijv. door ze op te 
zoeken/in gesprek te gaan/ te betrekken) 

    

 2 Amateurkunst (cultuur) is laagdrempelig, toegankelijk, 
bereikbaar en betaalbaar voor inwoners van Meppel 

draagt bij aan instandhouding en een vergroting cultuurparticipatie 
inwoners in Meppel 

  

  biedt en organiseert amateurkunst activiteiten 

    helpt ouders wanneer nodig bij het gebruik maken van regelingen t.b.v. 
financiële ondersteuning 

    

    biedt aanbod voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of 
sociaal) 

    

    biedt ruimte voor diversiteit (cultuur, geloof, seksualiteit, etc.) 
 
 

 3 Amateurkunst (cultuur/cultuur educatie) draagt bij aan 
de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van 
inwoners van Meppel. 

stimuleert inwoners om andere culturele activiteiten te verkennen (muziek, 
dans, toneel, geschreven woord, etc.) 

  

  stimuleert inwoners om zich op andere vlakken binnen de cultuur te 
ontplooien (organisatie, uitvoeringen, presentaties, etc.) 
 
 

  

 4 Amateurkunst (cultuur) werk mee aan het realiseren 
van gezonde en weerbare jongeren en volwassenen 

de cultuuractiviteiten en de locatie is rookvrij 

  gezonde keuzes worden gestimuleerd, ongezonde geminimaliseerd 

  



    alcoholgebruik onder jongeren en overmatig alcoholgebruik onder 
volwassenen tijdens cultuur activiteiten wordt tegengegaan 

      

 


