Bijlage 1

Het herijkingsinstrument subsidies
Toelichting
Het herijkingsinstrument subsidies heeft als doel:
1. Om op een uniforme wijze verschillende subsidies te beoordelen op hun bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen.
2. Om in gesprek te komen met subsidiepartijen over de activiteiten en resultaten die gerealiseerd worden met de subsidiegelden.

Kolom 1

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

score
2 3

4

overbodig

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

1

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
ondersteunen bij het hebben van een sociaal netwerk
draagt bij aan de geweldige wijk, een weerbare samenleving
helpen inwoners in hun eigen leefomgeving
levert een bijdrage bij sociale teams / wijkteams
kan aantonen dat iedereen welkom is (culturen / lhbti)
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
gaat laaggeletterdheid tegen/ werken aan geletterd Meppel
voorkomt negatieve effecten op gezondheid door geldgebrek
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)
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
financiële beperkingen
mensen
van regie
gezondheidsvaardigheden
van de mens
aanpassingsvermogen
en met
zich op veerkracht, eigen
richt
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 persoonlijk leed (scheiding, depressie, vastlopen)
ondersteunt inwoners die respijt- en of mantelzorg ondersteuning bieden
ondersteunt inwoners bij zelfstandig hun leven vormgeven
biedt inwoners een vangnet waar en wanneer nodig
werkt outreachend, stapt op inwoners af bij vragen of problemen
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

Het herijkingsinstrument subsidies is gemaakt in Excel.
Het herijkingsinstrument moet digitaal ingevuld worden
Uitleg herijkingsinstrument.

aantal: van toepassing 0

score meedoen en betekenisvol leven
gemiddelde beoordeling

Links: uitsnede uit het herijkingsinstrument
dubbel inkoop

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

Beoordelingscriteria

dubbel subsidies

1 inwoners voelen zicht 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

van toepassing

Maatschappelijke doelen
sociaal domein & welzijn

Kolom 3

Kolom 2

0 0
0,0

Signaal cijfers

Kolom 1

gevuld met bij de subsidie behorende maatschappelijke doelen.
(maatschappelijke doelen komen voort uit vastgesteld beleid,
zie bijlage)

Kolom 2

beoordelingscriteria gerangschikt per maatschappelijk doel.
Indien een criterium van toepassing is voor betreffende subsidie
wordt dat hier aangegeven.
(criteria komen voort uit vastgesteld beleid)

Kolom 3

Scoringskolom, wordt individueel ingevuld door gemeente en
subsidiepartner 1= zeer matig, 2= matig, 3= voldoende maar te
verbeteren, 4= goed.

Signaal cijfers Met behulp van een formule wordt hier een indicatie gegeven
van de mate waarop een subsidie bijdraagt aan het realiseren
van een maatschappelijk doel.
De ingevulde scoringskolom en de signaalcijfers worden gebruikt tijdens
de gesprekken met de subsidiepartijen.

Overzicht maatschappelijke doelen gemeente Meppel
A

B

Meedoen en een betekenisvol leven.

E

Goede openbare ruimte voor mens en natuur

1 inwoners voelen zicht 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

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.

2 Inwoners hebben regie over hun eigen leven en doen mee in de
samenleving. Zij zijn duurzaam in staat zichzelf financieel te
redden
3 inwoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel. Zij hebben
veerkracht en voelen zich gezond
4 inwoners wonen zelfstandig binnen hun mogelijkheden thuis in
een omgeving die bij hun past

2 inwoners zijn betrokken bij de inrichting en beheer van openbare
ruimte.
Samenwerking in evenementen, sport en cultuur

F

Innovatie in passende zorg en ondersteuning

1 inwoners ontvangen passende zorg en ondersteuning die aansluit
bij hun mogelijkheden en beperkingen
2 vragen van inwoners m.b.t. zorg en ondersteuning worden
integraal opgepakt

Evenementen

1 Evenement activiteiten zijn doorontwikkeld en innovatief van
karakter, verhogen de naamsbekendheid van de gemeente
Meppel bovenregionaal en (inter)nationaal.
2 Evenement organisaties zijn doorontwikkeld, voldoen aan wet en
regelgeving, bieden een kwalitatief verantwoord niveau en laten
zien hun verantwoordelijkheid aan te kunnen
3 Evenement voldoet aan evenementen criteria gemeente Meppel
G

Sport

1 Er is een passend sportaanbod.
C

Fantastisch opgroeien

2 sport is toegankelijk en bereikbaar voor inwoners van Meppel

1 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen hun talenten
ontwikkelen. Zij gaan naar school of hebben een zinvolle
dagbesteding en halen een passende diploma
2 het aanbod en de levering van de benodigde zorg en
ondersteuning wordt zo georganiseerd dat deze gefinancierd kan
worden uit de beschikbare middelen.
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
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.
2 inwoners hebben aantoonbaar profijt van het wijk- en
dorpsgericht werken en van de van de inzet van de wijkregisseur
3 overlast wordt aangepakt, inwoners hebben hierdoor een veilige
leefomgeving.
4 Inwoners van buurten of wijken voelen zich verantwoordelijk voor
de sociale samenhang en werken aan het verstevigen van de
sociale samenhang

3 Sport werkt mee aan het realiseren van gezonde en weerbare
inwoners
4 Sport draagt bij aan de persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkeling van jongeren
H

amateurkunst (cultuur)

1 Er is een passend cultureel aanbod.
2 amateurkunst (cultuur) is laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar
en betaalbaar voor inwoners van Meppel
3 Amateurkunst (cultuur/cultuur educatie) draagt bij aan de
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van
Meppel.
4 Amateurkunst (cultuur) werk mee aan het realiseren van gezonde
en weerbare jongeren en volwassenen
Overzicht van subsidiesgroepen met bijbehorende maatschappelijke doelen
Sportsubsidies
Amateurkunst/cultuur subsidies

A3,C1,G
A3,C1,H

Buurt en speeltuinverenigingen subsidies

A1,C1,D,E2

Evenementen subsidies

F

Welzijn

A,B,C,D

Gezondheid

A,B,C

Jeugdgezondheid

B,C

Milieu educatie

E

