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C O N C E P T  BELEIDSPLAN MOS/MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

2019-2021 

 

 

Ondersteuning bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  

(SDG – Sustainable Development Goals/Global Goals)  

 

 

Achtergrond 

In onze geglobaliseerde wereld zijn armoede en ontwikkelingskansen in ontwikkelingslanden nauw verbonden met onze 

leefwijze in de westerse wereld. Onze manier van leven, ook in Meerssen,  heeft invloed op de welvaart en het welzijn van 

mensen in de derde wereld. 

 

In september 2015 startte de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een wereldwijde campagne om internationale 

solidariteit te bevorderen tussen de lidstaten met het doel om de met 193 lidstaten overeengekomen duurzame 

ontwikkelingsdoelen te behalen in 2030: de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen; ze 

worden ook wel de ‘Global Goals’ genoemd (zie bijlage I). 

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden geformuleerd met volop inspraak en mogelijkheden voor lokale partners. Lokale 

actoren, zoals gemeenten en verenigingen, kunnen en moeten bijdragen aan het behalen van deze mondiale doelen en hun 

internationale solidariteit tonen. Ook aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen wil de gemeente Meerssen haar bijdrage leveren 

voor zover dat van een gemeente mag worden verwacht en binnen de gemeentelijke beleidskaders past. 

 

MOS/Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking heeft als doelen: 

1. Het ondersteunen van de Meerssense gemeenschap bij zijn initiatieven om plaatselijke en internationale 

armoedevraagstukken onder de aandacht te brengen; 

2. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit te bevorderen door initiatieven van burgers, bedrijfsleven en 

(lokale) overheid die armoede in Meerssen en elders te verminderen en te ondersteunen; en  

3. de Gemeente Meerssen te ondersteunen bij het behalen van haar lokale en internationale ambities om met lokaal beleid 

en initiatieven bij te dragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) zoals 

overeengekomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 
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MOS/Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking 

 

Visie: 

Gelijke kansen voor iedereen, daar en hier, waarbij de beter bedeelden naar vermogen op materiële en immateriële zaken 

bijdragen aan de ontwikkelingskansen van hen die daarin beperkt zijn. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid, opdat ook in de 

toekomst bevolkingsgroepen, daar en hier, eerlijke kansen hebben en zelfstandige, onafhankelijk keuzes kunnen maken. Hierbij 

staan het behoud van natuurlijk, sociaal en financieel kapitaal centraal, ook voor de toekomstige generaties. Met natuurlijk, 

sociaal en financieel kapitaal wordt respectievelijk natuurlijke hulpbronnen, klimaat en grondstoffen; menselijk welbevinden en 

relaties; en verantwoorde financiering bedoeld. 

 

Missie: 

MOS/Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking stimuleert internationale solidariteit en ondersteunt particuliere (van zowel 

individuen, huishoudens en bedrijven) en gemeenschappelijke initiatieven die bijdragen aan het behalen van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen.  

 

MOS doet dit door: 

• Voorlichting te geven in de Meerssense gemeenschap over en bekendheid te geven aan armoede- en 

duurzaamheidsvraagstukken; 

• Advies te geven over armoede- en duurzaamheidsvraagstukken aan de Gemeente Meerssen en Meerssense 

organisaties; 

• Ondersteuning te verlenen aan haar leden en bredere gemeenschapsinitiatieven op het gebied van armoede- en 

duurzaamheidsvraagstukken; 

• Bewustwording van initiatieven tot armoedevermindering en vergroting van kansengelijkheid onder de aandacht te 

brengen bij plaatselijke activiteiten door burgers, bedrijfsleven, overheid en het maatschappelijk middenveld;   

• Fondsenwerving en subsidieverstrekking ten behoeve van armoede- en duurzaamheidsvraagstukken; en 

• Het uitbouwen en onderhouden van relaties ten behoeve van bovenstaande activiteiten.  
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Hoe wordt deze missie in de praktijk gebracht? 

 
 

Doelen 
 

Resultaten 
 

Activiteiten 
 

Kosten (€) 
 

Financiering1 
 

Bewustwording 
inwoners Meerssen 
 

Meerssenaren zijn op de hoogte 
van de SDGs en de lokale 
ondersteuning door 
gemeentelijke particuliere 
initiatieven 
 
Meerssenaren zijn op de hoogte 
van internationale en 
interculturele verbanden in de 
gemeente 
 
Website met platform voor 
Meerssense initiatieven 
 

● Presentatie op duurzaamheidsavonden in Ontmoet 
Anna 

● Bijdragen aan duurzaamheidsdag 
● Met de missie van MOS aansluiten bij activiteiten en 

evenementen die lokaal worden georganiseerd door 
Meerssense verenigingen, het bedrijfsleven of de 
(semi)overheid  

● Commissies van Particuliere Initiatieven organiseren 
activiteiten die de Bewustwording in Meerssen 
bevorderen. 

● Speerpunten:  
o Voorlichting en gedrag van burgers dat 

bijdraagt aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen 

o aandacht voor (digitale mogelijkheden) pr  
o jeugd 
o ouderen 
o samenwerking met andere particuliere 

initiatieven in Meerssen 
 

3.000 Leden 
 
Donateurs *) 
 
Verenigingen en 
evenementen 
 
Gemeente 
Meerssen 
 
*) particulier en 
bedrijfsleven 

Ondersteuning 
gemeentelijk beleid 

Helder gemeentelijk beleid ten 
aanzien van lokale en 
internationale armoede en 
duurzaamheid, beide vanuit 
internationaal perspectief 
 

• Bijdrage aan gemeentelijk beleid op verzoek 

• Voorlichting over armoede en duurzaamheid, daar 
en hier, en de mogelijkheden om bij te dragen aan 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

PM Gemeente 
Meerssen 

Fondsenwerving en 
subsidieverstrekking 

Financiële ondersteuning door 
gemeenschap en Gemeente voor 
lokale armoede en 
duurzaamheidsinitiatieven 
 

● oproep tot indienen subsidieverzoeken door 
organisaties actief op gebied van 
ontwikkelingssamenwerking (december) 

● beoordeling subsidieverzoeken van organisaties actief 
op gebied van ontwikkelingssamenwerking (februari) 

2.000 
 
 
 
 

Leden 
 
Donateurs 
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● toekenning subsidie(s) (maart) 
● contacten onderhouden met ontvangende organisaties 

tbv leerervaringen en verantwoording (januari-
december) 

● Fondsenwerving ten behoeve van de activiteiten van de 
vereniging. 

● Commissies van Particuliere Initiatieven organiseren 
activiteiten die de Fondsenwerving bevorderen. 

 
 
 

 

Gemeente 
Meerssen  
 
Bedrijven 

Onderhoud en 
uitbouw relaties en 
netwerken 
 

Goed overzicht van particuliere 
en gemeenschappelijke  
initiatieven die de SDG 
ondersteunen. 
 
Netwerk van organisaties die iets 
voor elkaar kunnen betekenen 
 
Netwerk van ondersteunende 
organisaties 
 

● contact onderhouden en uitgebouwd met +/- 13 
organisaties die vanuit Meerssen actief zijn op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking:  

o Abantwane Belanga/ Kinderen van de Zon 
o Faunawatch 
o Friends of Coloma School, Stichting  
o Kalai Manram  
o Kinderen van Papoea 
o LOAF/Labali Orphan Aid(s) Foundation 
o Philipa 
o Umbrella of Hope 
o Water4Life 
o Vluchtelingen van Calais 
o Werkgroep Limburg-Nicaragua 
o Young Africa Namibia 
o ENFID 

● Identificatie overige soortgelijke initiatieven 
● Deelname aan Duurzaamheidsplatform tbv van de 

‘people-aspecten’van duurzaamheid; 
● Contact onderhouden met verwante groeperingen en 

andere particuliere initiatieven in Meerssen: Stichting 
Duurzaam Meerssen (SDM), IVN, Milieudefensie, Stella 
Maris College, Global Exploration, Voedselbank De 
Ruggesteun, Vluchtelingenwerk, Stichting Jongerenwerk 
Rothem, Scouting, Speeltuin Sint-Joseph etc. 

● Contacten leggen met Meerssense verenigingen en 
evenementen 

● Contacten leggen met het lokale bedrijfsleven en de 
financiële sector 

500 
 

Gemeente 
Meerssen 
 
Leden 
 



 MOS beleidsplan 2019-2021 

Page 5 of 6 

 

● Contacten met College van B&W/verantwoordelijk 
wethouder(s) 

● Contacten met politieke partijen 
● Contacten ambtelijk 
● Contacten met vergelijkbare organisaties in regio 

(Maastricht, Valkenburg, Heerlen, overig Zuid-Limburg) 
● Jaarlijkse netwerkbijeenkomst 
● Ledenvergadering en donateurs-bijeenkomst 

Democratisch en 
transparant 
functionerende 
vereniging ten 
dienste van leden 
en niet-leden 

Tevreden leden en gebruikers 
van de diensten van de 
vereniging 
 

● bestuur bestaande uit 5-7 leden 
● 6-9 bestuursvergaderingen  
● algemene ledenvergadering (najaar/november) 
● communicatie via Facebook pagina en website 
● communicatie met leden en donateurs via email, 

website, etc. 

500 Leden 
 
Gemeente 
Meerssen 

Totaal Budget   6.000  
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Bijlage I: Duurzame Ontwikkelingsdoelen(2015-2030)2 

 
De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden, te weten: 

• Mensen - Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook vrouwen en meisjes) 

• Waardigheid - Einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid 

• Welvaart - Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt 

• Gerechtigheid - Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten 

• Samenwerken - Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling 

• Planeet - Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige generaties 
 

Door de Verenigde Naties zijn zeventien doelen gesteld voor het jaar 2030. Deze zouden door de lidstaten in 2015 moeten worden 
aangenomen. De doelstellingen zijn: 

• Geen armoede 

• Geen honger, duurzame landbouw 

• Gezondheidszorg voor iedereen 

• Onderwijs voor iedereen 

• Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen 

• Schoon water en sanitair voor iedereen 

• Toegang tot betaalbare en duurzame energie 

• Economische groei, werkgelegenheid 

• Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 

• Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen 

• Veilige, weerbare en duurzame steden 

• Duurzame consumptie en productie 

• Klimaatverandering tegengaan 

• Duurzaam gebruik van de zeeën 

• Bescherming van ecosystemen, bossen en biodiversiteit 

• Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen 

• Sterker mondiaal partnerschap om doelen te bereiken 
 

Achtergrond 
Waar de Millennium-ontwikkelingsdoelen (MDGs) met name gericht waren op overheden zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) nu 
ook gericht op de rol die het bedrijfsleven speelt. In het document 'The Road to Dignity' wijdt de Verenigede Naties uit op welke gebieden 

verbetering nodig is ten opzichte van de doelstellingen voor 2015. De doelstellingen zijn verbreed omdat de vele thema's allemaal met elkaar 
in verbinding staan. Gelijke toegang tot werk, markten, onderwijs, zorg en rechtssystemen moeten tot stand komen, want alleen op die 
manier kan de kloof tussen arm en rijk worden overbrugd. Het is daarnaast van belang voor iedereen om de aarde niet te vervuilen en uit te 

putten. 

 

 
2 Bron: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1684&menu=35 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1684&menu=35

