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"Op mondiaal niveau heeft iedereen de mond vol van de Sustainable 
Development Goals" 
 

 
 
Rob Metz, burgemeester van Soest, bezocht begin december 2017 als lid van de VNG commissie Europa en 
Internationaal de vergadering van United Cities and Local Governments in Hangzhou, China. Een impressie van 
de vergadersfeer van de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten én wat hij ervan 
mee naar huis neemt. 
 
1. Wat neem je mee terug naar de Gemeente Soest uit deze UCLG vergadering? 

Terwijl ik naar de sneeuwpop in de tuin kijk kan ik me bijna niet voorstellen dat ik afgelopen week van 
donderdagochtend tot zaterdagavond in Hangzhou in China was. Niet alleen qua afstand; het lijkt ook nog 
eens alsof ik twee weken weg ben geweest in plaats van drie dagen. 

Ik ervaar op dit moment wel een enorm contrast: Soest met de dagelijkse probleempjes die iedere 
gemeente kent, versus een mondiale vergadering waar ik heel veel collega’s heb ontmoet. Interessante 
gesprekken die ik kan meenemen in mijn dagelijkse werk. Wat dat betreft zijn alle gemeentebesturen één 
grote wereldfamilie. Ik voelde me er wonderlijk op mijn gemak, hoewel er natuurlijk ook wel wat verloren 
gaat in allerlei taalnuances. 

Eén gesprek maakte dat ik me heel direct realiseerde hoeveel de leden van UCLG met elkaar gemeen 
hebben. Ik sprak met een Spaanse collega over herdenken en herinneren. In zijn geval over een 
bombardement in de Spaanse burgeroorlog. In mijn geval de verhalen van mijn vader over het 
bombardement van Rotterdam.  

Beiden hebben we een sterke passie voor dit onderwerp en voelen daar oprechte verwantschap voor. Hij 
haakt dan ook direct aan bij de UCLG Peace Prize. Ik word uitgenodigd voor de herdenking bij hem 
volgend jaar. Daar ga ik het thuis over hebben. 
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2. Welke internationale goede voorbeelden hebben je geïnspireerd bij de vergadering in Hangzhou? 

We hadden een enorme boodschappenlijst mee met vragen aan diverse mensen. We hebben ons de 
blaren op de tong gepraat en zijn er wonderlijk in geslaagd om alles en iedereen te spreken te krijgen en 
een reeks aan goede voorbeelden mee naar huis te nemen. Buitengewoon functioneel, omdat het enorm 
veel reizen spaart.  

Wat mij opvalt is dat op mondiaal niveau iedereen de mond vol heeft van de Sustainable Development 
Goals, of in jargon “de SDGs”. VNG International is er naar mijn gevoel goed mee bezig, maar ik moet 
eerlijk zijn, zelfs voor mij lijkt het ver van het bed. En dat is het dus niet. Ik ga me er opnieuw in verdiepen 
en de lijsttrekkers een praktisch tool geven die ze kunnen gebruiken bij de aankomende raadsperiode.  

Daarnaast ga ik er met ons MT over van gedachte wisselen. Het is allemaal veel dichterbij dan we denken 
en daarbij is het is een uitstekende benchmark om te zien waar we staan. Ons lokaal beleid draagt bij aan 
een mondiale beweging, daar ben ik oprecht van overtuigd. 

 
3. Hoe zijn andere verenigingen van gemeenten bezig met het migratievraagstuk? 

Migratie kwam tijdens deze vergadering veelvuldig aan de orde. Wereldwijd worden vele gemeenten 
geconfronteerd met vluchtelingenstromen, in kleine en in veel grotere mate. UCLG gaat in het komende 
jaar aan de slag met het schrijven van een positie op dit onderwerp, namens alle gemeenten. VNG zal hier 
zeker inbreng op bieden, net als de Franse, Turkse en verschillende Afrikaanse verenigingen. Ik heb 
meermaals mijn waardering uitgesproken. Omgekeerd wordt alom erkend dat de VNG via VNG 
International een voortrekkersrol vervult bij het ontwikkelen van een vernieuwende, effectieve en 
menswaardige opvang van vluchtelingen in hun regio van herkomst. 

Migratie is eigenlijk de portefeuille (in de VNG commissie Europa & Internationaal, red.) van mijn collega 
Hans Janssen maar toch mooi dat we hier voor hem een graantje meepikken.  

Voor mijn eigen portefeuille “rampen” was de reis een bonus. We hebben opnieuw afspraken kunnen 
maken met de Franse vereniging van steden, Cités Unies France. Binnenkort gaan we afstemmen hoe we 
ervaringen op de bovenwindse eilanden bij elkaar kunnen brengen om aldaar nog meer te bereiken. 
Daarnaast hebben we onze rol in dit werkveld meer dan uitstekend over het voetlicht kunnen brengen, 
plenair maar ook in diverse bilaterale gesprekken.  


