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Aan de raad
Inleiding
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global
Goals for Sustainable Development (www.globalgoals.org) werden unaniem geadopteerd door alle
lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Ook de
Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd aan de Global Goals. Maar, de Global Goals
kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van gemeenten. De doelen raken
immers aan belangrijke opgaven voor lokale overheden zoals het terugdringen van armoede, het
klimaatakkoord en duurzame landbouw. De VNG is een paar jaar actief met een
Gemeenten4GlobalGoals campagne. Het college heeft op 27 augustus Gemert-Bakel aangemeld
en daarmee besloten de Global Goals te omarmen als internationaal kader voor een duurzame
toekomst.
Er is formeel geen raadsbesluit nodig om aan de campagne deel te nemen, maar met een
raadsbesluit geeft de raad een krachtig signaal af.
Beslispunten
1. Gemert-Bakel uit te roepen tot global goals gemeente en daarmee aan te sluiten bij
de oproep van de VN om als lokale overheid een bijdrage te leveren aan de
realisering van de Global Goals voor Sustainable Development, die in 2030
gerealiseerd moeten zijn.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 10 september 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Koersdocument duurzaam Gemert-Bakel: van strategie naar uitvoering

Beoogd effect
Samen met onderwijs, instellingen, bedrijfsleven en burgers een lokale bijdrage leveren
aan een duurzamere wereld
Meer verbinding creëren tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en burgers.

Duurzaamheid
In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) 17 Sustainable Development
Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) unaniem vastgesteld. De SDG’s
bouwen voort op de Millennium Goals uit 2000 en richten zich op het uitbannen van
armoede over de hele wereld, het beschermen van onze planeet en het creëren van
welzijn voor iedereen. De SDG’s vormen voor de periode tot 2030 de belangrijkste
mondiale agenda van de VN en iedere lidstaat heeft een inspanningsverplichting om
hieraan bij te dragen, de voortgang te monitoren en resultaten te realiseren.
De rol van een gemeente bij de lokale aanpak van de SDG’s is in de meeste gevallen die
van aanjager, verbinder of facilitator. De gemeente Gemert-Bakel vormt hier geen
uitzondering: lokaal bieden we initiatieven de ruimte en waar mogelijk ondersteunen we.
De Koploperstafel vormt het platform waarop zij verbindingen legt met de lokale
ondernemers, het onderwijs en haar burgers.
Om gemeenten de helpende hand te bieden bij het verankeren van de SDG’s in hun beleid
heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de handreiking ‘Global Goals in
het gemeentelijk beleid’ geschreven. Als lokale overheid kan een gemeente veel invloed
uitoefenen op het behalen van deze doelen. In deze handreiking vertaalt de VNG de SDG’s
naar de context van Nederlandse gemeenten en verdeelt ze hierbij in 4 domeinen: het
sociaal domein; het domein duurzame economie, infrastructuur en werkgelegenheid; het
fysiek domein; en het domein veiligheid, goed bestuur en partnerschappen.
Hieronder zijn de 17 SDG’s, voor zover dat mogelijk is, onderverdeeld per domein.
Alle SDG’s staan in het teken van duurzame ontwikkeling en dienen in samenhang te
worden gezien. Overlap tussen de doelen bestaat dus altijd.
Sociaal domein

Domein duurzame economie, infrastructuur en werkgelegenheid

Fysiek domein

Domein veiligheid, goed bestuur en partnerschappen

Voor een uitgebreide beschrijving van de doelen en subdoelen zie bijlage.
Duurzaamheid, en dus de global goals, raakt alle portefeuilles en daarmee is ook het
gehele college betrokken:
Burgemeester van Veen: duurzame inzetbaarheid personeel (HRM)
Wethouder van Extel – van Katwijk: bijv. duurzame landbouw, klimaatadaptatie
Wethouder van Dijk: bijv. duurzame economie en mobiliteit
Wethouder Steeghs: bijv. bestrijden armoede, werkgelegenheid
Wethouder de Ruiter – van Hoof: bijv. klimaatactie, betaalbare en duurzame energie
Argumenten
1.1 We sluiten hiermee aan bij de VNontwikkelingsagenda voor de Global Goals.
De VN roepen alle overheden op zich in te spannen om deze Global Goals te realiseren in
2030. Het bereiken van de nieuwe VNdoelen vraagt om een ‘Global partnership’ waarin
overheden en stakeholders op alle niveaus gemobiliseerd worden. De gemeente GemertBakel wil initiatieven in de gemeente ondersteunen en ook zelf, samen met burgers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijs, een bijdrage blijven leveren.
1.2 Aansluiten is een logisch vervolg op de millenniumgemeente die we waren tot 2015.
Onze gemeente was tot 2015 formeel een millenniumgemeente waarbij we onze bijdrage
leverden aan de millenniumdoelstellingen. Deze acht doelstellingen golden voor de periode
vanaf 2000 met de insteek ze te behalen in 2015. Daarna heeft de internationale
gemeenschap nieuwe doelen gesteld: de 17 global goals.
1.3 De gemeente kan aantoonbaar een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld
Gemeenten, bedrijven, instellingen en inwoners dragen al op veel manieren bij aan de
doelen. De VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ heeft als inzet om met zoveel
mogelijk Nederlandse gemeenten deze doelen te helpen realiseren. Door mee te doen
bevordert de gemeente het lokaal bewustzijn van de mondiale doelen, wat het draagvlak
versterkt voor gezamenlijke inspanningen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
1.4 We ondersteunen een lokaal initiatief
Een paar jaar geleden is de Koploperstafel opgericht met deelnemers van de vier O’s:
Overheid, Onderwijs, Ondernemende Burgers en Ondernemers. Naast wethouder de
Ruiter, maakt Goed Wonen, het commanderijcollege, BKG en Buurkacht deel uit van dit
overleg. Zij geven uitvoering aan het beleid zoals verwoord in het koersdocument
“duurzaam Gemert-Bakel, van strategie naar uitvoering”.
De koplopers hebben leidende principes uitgewerkt om de bedoeling (duurzame doelen)

scherp te krijgen. De global goals worden als kapstok gebruikt om diverse initiatieven aan
elkaar te koppelen.
1.5 De gemeenteraad neemt zijn verantwoordelijkheid bij het vaststellen van beleid
Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het
ontwikkelen en toetsen van beleid. De Global Goals vormen een internationaal erkend
raamwerk met een positieve blik op de toekomst.
Kanttekeningen
N.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
N.v.t.

Financiën
Deelname aan de campagne kost de gemeente geen financiële bijdrage. Als gemeente
kies je zelf hoe ver je gaat in het werken aan de global goals. We starten low profile en
betrekken global goals bij lopende werkzaamheden en bestaande taken.
De voorbereiding en informeren organisatie kost interne uren, die vallen binnen de
beschikbare uren voor duurzaamheid. Daarnaast proberen we met een afstudeerder extra
capaciteit te genereren.
Communicatie
---

Uitvoering
Onze gemeente is al aangemeld als deelnemer aan de global goals campagne. Er zijn
geen verplichtingen, het is aan de gemeente zelf hoe we invulling geven aan onze bijdrage
aan de duurzame doelen.
Een eerste stap is bij de college- en raadsadviezen onder kopje duurzaamheid invulling
geven aan de global goals. Dat wordt dit najaar uitgewerkt.
Bijlagen
1. raadsbesluit
2. uitgebreide beschrijving global goals
3. raadgever global goals

Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.

Gemert, 27 augustus 2019
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen

