Uitnodiging: Denk mee over wijze subsidieverlening in Meppel
In Meppel zijn we bezig met het project herijking subsidies. Dit bestaat uit twee onderdelen:
1. Per subsidiepartij vaststellen in hoeverre zij bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke
doelen en deze bijdrage vertalen naar een waardering.
2. Het verbeteren en optimaliseren van de werkwijze achter de subsidieverlening in Meppel.
Voor onderdeel 1 is het herijkingsinstrument ontwikkelt. De bijbehorende inhoud, werkwijze en
aanpak kunt u terugvinden op www.Meppel.nl/subsidies.
Onderdeel 2 willen we in de komende maanden samen met de subsidiepartijen uitwerken. De
aanpak wordt hieronder verder toegelicht.

Verbeteren en optimaliseren van de werkwijze achter de subsidieverlening in Meppel
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor ‘eigen kracht’ en participatie van inwoners en
organisaties binnen de gemeente Meppel. Diverse initiatieven die hieraan bijdragen worden met
subsidies ondersteund. Opvallend is dan dat de subsidieverlening hierbij zelf wat buiten schot is
gebleven. Onderdeel van het project herijking is dat er óók kritisch gekeken wordt naar de wijze van
subsidieverlening. Het is tijd om ons de vraag te stellen hoe we hier de invloed en kracht van
subsidiepartijen kunnen laten toenemen. Het beantwoorden van deze vraag zullen we samen
moeten doen. Dit najaar gaan we hiermee starten.

Hoe gaan we dit doen?
We gaan van oktober tot en met december dit jaar aan de slag met vijf gesprekstafels. Elke
gesprekstafel heeft een eigen thema wat door de tafeldeelnemers besproken en uitgewerkt wordt.
Het resultaat van deze uitwerking is een advies over hoe ‘de tafel’ vindt dat we in Meppel hiermee
om kunnen gaan.
De 5 gesprekstafel thema’s zijn:
1. Meer inspraak van subsidiepartijen in wat ‘we’ willen realiseren met subsidies.
(Ja of nee, hoe, wat moet dit opleveren, etc.)
2. Samenwerking en afstemming tussen subsidiepartijen onderling
(meer/minder, wat moet dit opleveren, hoe, vrijblijvend of dwingend, etc)
3. Subsidiepartijen laten adviseren over welke subsidieaanvragen toegekend moeten worden.
(wat moet dit opleveren, alle subsidies / deel van de subsidies, mate vrijblijvendheid advies, etc)
4. Verlenen van verschillende soorten subsidies: stimulering, resultaat, tijdelijk, structureel, enz.
(helpt dit ons, wat kan dit opleveren, niet doen want ….. etc.)
5. Een subsidie aanvragen, verantwoorden of beheren. Kan dit administratief eenvoudiger?

Aan elke ‘tafel’ kunnen 7 mensen deelnemen. Vijf vertegenwoordigers vanuit de subsidiepartijen en
twee vertegenwoordigers vanuit de gemeente. De medewerkers van de gemeente zijn vooral
faciliterend en ondersteunend actief ten behoeve van ‘de tafel’.

Hoe vaak en wanneer komen de tafels bijeen?
Drie bijeenkomsten per tafel in de periode oktober tot en met december:





Sessie 1 staat in het teken van brainstormen (alle ideeën, suggesties, mogelijkheden,
beperkingen verzamelen en bespreken)
Sessie 2 staat in het teken van uitwerken (uit de brainstorm-resultaten een selectie maken
van onderwerpen die we verder willen brengen)
Sessie 3 staat in het teken van het advies vaststellen. (De selectie uitwerken in een advies)

Eind december komen de 5 tafels gezamenlijk bijeen en worden de 5 adviezen besproken en
samengevoegd tot 1 advies
Naast ‘de tafels’ met subsidiepartijen zijn binnen het gemeentehuis ook enkele tafels actief met
medewerkers van de gemeente.
In januari 2021 worden de adviezen van ‘de tafels van de subsidiepartijen’ en ‘de tafels van de
gemeentemedewerkers’ naast elkaar gelegd. Wij hopen dit dan te kunnen organiseren met een
gezamenlijke ‘fysieke’ bijeenkomst. Dit naast elkaar leggen moet resulteren in een gezamenlijk
verbeter/optimalisering programma.

Doe ook mee en meld je aan
Graag roepen wij u op deel te nemen aan deze ronde.
Daarom vragen wij: Wie wil meedoen aan één van de tafels?
 Een subsidiepartij kan per tafel maar één stoel bezetten.
 Een subsidiepartij kan zich opgeven voor meer tafels.
U kunt zich hiervoor (via de mail) aanmelden bij de projectleider herijking subsidies.
Als u meer wilt weten kunt u ook even bellen.
p.boon@meppel.nl
06 53858630

