




De campagne Gemeenten4GlobalGoals

Doel:

met zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten bijdragen aan de realisatie 
van de Global Goals

Hoe:

langs 2 hoofdlijnen:

• 1. ‘campagnematig’ informeren, ondersteunen, uitwisseling faciliteren

• 2. implementatie van de doelen in Nederland

Géén keurslijf: bouw op de energie in de eigen gemeenschap en sluit 
aan bij lokale mogelijkheden
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Relevantie van de doelen voor gemeenten I

Aansluiting met taken en verantwoordelijkheden gemeenten in Nederland

* energie en klimaat

* wonen

* inclusiviteit, participatie, armoede, …

* ruimtelijke inrichting, omgevingsvisie

* circulaire economie

* kwaliteit bestuur, integriteit, betrokkenheid burgers

* partnerschappen, delen van kennis en ervaring



Relevantie van de doelen voor gemeenten II 

• Mondiaal perspectief

(bewustzijn en effectiviteit) 

• Basis voor dialoog 

(verbinding toekomstvisie gemeenten, aansluiten bij waarden en behoeften 
inwoners) 

• Geïntegreerd kader

(samenhang) 

• Het is een wereldtaal 

(mobiliserende werking)
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Verschillende ‘typen’ aanpakken

• Gemeente pakt de Global Goals zelf actief op 
bijv. Global Goals als ‘spiegel’ op bestaand beleid

• Gemeente stimuleert/ faciliteert betrokkenen 

• Bottom- up actie, in samenwerking met 
gemeente
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Voorbeelden 1. de gemeentelijke organisatie

Inventarisatie: waar staan we nu? 

bestaand beleid ‘toetsen’ langs de Global Goals
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Oss

- Analyse bestuurlijke programma’s

- Global Goals als discussiestarter – inspiratie voor nieuw beleid of 

aanscherping bestaand beleid

- Stimuleren van brede beweging



Utrecht 

- Focus op doel 11 – duurzame, inclusieve en weerbare steden

- ‘nulmeting’ opgesteld, indicatoren geselecteerd

- ontwikkelen van een interactief ‘dashboard’ voor beleidsmakers (en -bepalers)

Schiedam

- Begroting ‘presenteren’ langs Global Goals

Haarlem

- Bestaande programma’s langs Global Goals gelegd.

- Op verzoek van gemeenteraad benoemd welke extra inspanningen nodig zijn

Maastricht

• Analyse verbinding college-programma – Global Goals 

• Studenten gevraagd – onderzoeken Global Goals actie in de stad, welke 
organisaties doen wat? 50 organisaties bekeken. 
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Voorbeelden: 2. de gemeente als ‘verbinder’

De gemeente faciliteert/ stimuleert lokale stakeholders 

• Awards uitreiken aan koplopers 

• Platform

• Samenwerking Economic Board

• 17 ambassadeurs uit de stad 

• Schooldag van de duurzaamheid

2300 kinderen, 40 bedrijven etc. betrokken
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Voorbeelden: 3. Bottom up

• Initiatieven vanuit groepen in de gemeente
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Matrix –
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SDGs (en meest relevante targets) Relevante wetgeving, kaders, beleid, 

instrumenten

Hoofdtaken (regelgeving, uitvoering; 

handhaving; eigen bedrijfsvoering)

Rol als aanjager, verbinder, 

facilitator (ook internationaal)

Sociaal domein - SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8 , 10 en 11.1

Overkoepelend: - integrale aanpak sociaal domein: streven naar multidisciplinaire, gebiedsgerichte wijkteams en het in samenhang benaderen van

aspecten als inkomen/schulden, woonlasten, gezondheid; ruimte voor professionalisering, innovatie en experiment.

- voor iedereen toegankelijke faciliteiten en voorzieningen

-verbinding leggen met economisch beleid en milieupijler/fysiek domein (ruimtelijke ordening, schone leefomgeving, omslag naar

duurzame productie en consumptie)

- sociale uitgaven niet als kosten zien maar als investering die zich terugbetaalt

SDG 1 : Einde aan Armoede

Halveren aantal mensen dat onder 

armoedegrens leeft; gelijke 

toegang tot basisvoorzieningen en 

gelijke economische rechten; 

weerbaarheid van mensen in 

kwetsbare situaties vergroten

Link met alle SDGs

Internationaal: VN-agenda 2030 ; EU 2020 

strategie en indicatoren;

Participatiewet

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO)

Fiscale Vereenvoudigingswet 2017

Lokaal armoedebeleid, beleid werk en 

inkomen

Internationale programma's VNG

Omvang, aard en oorzaken van armoede en 

ongelijkheid in gemeente in kaart brengen;

Kinderarmoede bestrijden;

Bijstand toekennen; schuldpreventie;

Schuldhulpverlening;

Burgers pro-actief informeren over toeslagen 

waar zij recht op hebben en over beslagvrije 

voet;

Maatregelen om woon- en zorgkosten te 

beperken;

Inzet en professionalisering sociale 

wijkteams; 

Maartregelen ter versterking  

zelfredzaamheid burgers;

Inzetbaarheid van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt versterken;

Pilots met integrale aanpak 

schulden-problematiek en preventie 

zoals Mobility Mentoring; bieden van 

alternatieven voor beschermings-

bewind; met scholen samenwerken 

aan schuldpreventie jeugd;

Collectieve zorgverzekering 

aanbieden; Aanvraag minima-

regelingen versimpelen;

Innovatie wijkteams;

Experimenteren met basisinkomen

Sociaal ondernemerschap stimuleren

Stedenbanden/internationale 

samenwerking voor 

armoedebestrijding

17 doelen & 
Meest relevante 
targets 
uitgelicht

Relevante 
kaders, 
wetgeving,..

Hoofdtaken 
(regelgeving, 
uitvoering, eigen 
bedrijfsvoering

Rol als aanjager, 
verbinder, facilitator 
etc. 

Clusters 
“sociaal domein”

“economie, 
werkgelegenheid” 

“fysiek domein” 
etc.



“Steden en dorpen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam” 
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Relevante kaders, wetgeving, 
beleid in Nederland

Local Agenda 21, Agenda Stad; Urban 
Agenda for the EU; Habitat III, New Urban 
Agenda; Leipzig Charter. 

Woningwet
Woonakkoord 

MIRT (zie SDG 7)
GreenDeal Elektrisch vervoer 2016-2020
Programma's SURF, VerDuS
Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer

Omgevingswet/NOVI/
omgevingsvisie
Structuurvisie, bestemmingsplannen

Hoofdtaken (regelgeving, eigen 
bedrijfsvoering etc.)

Stedelijke vernieuwing in samenspel met 
burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties; (binnen)stad en dorpskernen 
leefbaar en toegankelijk houden o.a. door 
functievermenging; passende huisvesting 
voor iedereen; leefbaar platteland; sociale 
cohesie;
Leegstand tegengaan

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
openbaar vervoer; 
Eigen wagenpark verduurzamen en 
prestatieafspraken met leveranciers
Ruimtelijke ordening/stadsplanning en 
regelgeving inzetten voor behoud en 
versterking leefklimaat;
Monumentenzorg;

Rol als aanjager, verbinder, 
facilitator..

Bewoners actief betrekken bij 
stadsplanning en wijkgerichte 
benadering; buurtregisseurs;
Fysiek, juridisch en fiscaal ruimte 
geven aan duurzame initiatieven van 
bewoners en coöperaties; actief 
samenwerken en waar nodig regels 
aanpassen; duurzame 
ontmoetingsplaatsen; City Deals.

P&R, Park & Bike projecten;
Auto delen stimuleren; laadpalen 
elektrisch verkeer; gebruik OV en 
fiets aanmoedigen via investeringen 
infrastructuur; Waterstofbussen;

Transparante belangenafweging; 
MKBA: maatschappelijke en 
ecologische waarde zwaar laten 
wegen; burgers vroeg en actief 
betrekken bij omgevingsvisie en 
gebiedsontwikkeling; 
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070 373 8401

GlobalGoals@vng.nl

www.vng.nl/gemeenten4globalgoals

@G4GlobalGoals

Gemeenten4GlobalGoals

Meer informatie? 
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