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Motie

Onderwerp:
Lansingerland onderdeel van 'Gemeenten4GlobalGoals'

T19.21032

De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 7 november 2019
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:

-De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen omvat (zie bijlage van alle 17 doelen), die ook voor gemeente Lansingerland
relevant en belangrijk zijn;

-De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten ondersteunt bij het invulling geven aan de
duurzame ontwikkelingsdoelen via de VNG-campagne Global Goals Gemeente, bijvoorbeeld via het
bieden van kennis, tools, communicatie en netwerk;

-Inmiddels 66 gemeenten zich hebben aangesloten bij de campagne;

Constaterende dat:

-Lansingerland met haar eigen duurzaamheidsvisie inmiddels aansluiting zoekt bij 6 van de SDG's en
ook op andere onderwerpen aan de slag is of wil gaan.

-Ook Lansingerland verder kan profiteren van ondersteuning vanuit de VNG en andere aangesloten
Global Goals gemeenten, bij het behalen van haar duurzaamheidsambities;

-Lansingerland op dit moment nog niet is aangesloten bij de Global Goals campagne van de VNG

Verzoekt het college:

Ti»

mui

Kuril mi btn de gemeente Lansingerland aan te melden als Global Goals gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
D66 Lansingerland
Ineke den Heijer
GroenLinks//ý
Marko Rumêóee,
PVDA
Petra Verhoef

(In te vullen door de griffier)
Aangenomen7veosaspEUf*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 7 november 2019
de griffier

drs. Marijke Walhout

Bijlage : alle 17 Werelddoelen op een rij:
Doell — Geen armoede
Doel 2 — Geen honger
Doel 3 — Gezondheidszorg voor iedereen
Doel 4 — Iedereen naar school
Doel 5 — Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig
Doel 6 — Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
voor iedereen
Doel 7 — Schone en betaalbare energie
Doel 8 — Eerlijke en sociale economische groei
Doel 9 — Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor
iedereen
Doel 10 — Gelijke kansen voor iedereen
Doel 11 — Leefbare, duurzame steden
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Duurzame productie en consumptie
Klimaatverandering stoppen
Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
Samenwerken voor de Werelddoelen

