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Geachte leden van de raad, 
 
In de raadsvergadering van 6 november 2020 heeft u de Motie M 2020-11-012 VNG 
actie Gemeenten voor Global Goals met een meerderheid van stemmen 
aangenomen. In deze motie verzoekt u ons om te onderzoeken wat het Leiderdorp 
kost en oplevert om aan te sluiten bij de VNG actie Gemeenten voor Global Goals en 
op basis van die bevindingen met voorstellen naar u terug te komen. Met deze brief 
willen wij u graag informeren over onze bevindingen en de wijze waarop wij de 
Global Goals willen gaan opnemen in ons beleid. 
 
Onze bevindingen 

1. Kosten 
Deelname aan de VNG actie Gemeenten voor Global Goals is kosteloos maar niet 
vrijblijvend. Er wordt van de deelnemende gemeentes verwacht dat deze de Global 
Goals onderschrijft en verankert in beleidsvisies. Daarover communiceert en de 
Global Goals uitdraagt aan inwoners, ondernemers, organisaties en het onderwijs. 
En meedoet aan de jaarlijkse nationale vlaggendag. Conclusie: ook al is deelname 
gratis het kost onze organisatie wel tijd en inzet.  
 

2. Baten 
De gemeente krijgt voor haar inspanningen terug dat ze genoemd wordt in allerlei 
communicatie van de VNG. 
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• de gemeente inhoudelijk nu al genoeg doet aan de Global Goals door aan 
deze doelen aandacht te geven in de Duurzame Agenda 2017-2025 en de 
Sociale Agenda 2017-2021   

• extra ambtelijke inzet momenteel zeer beperkt mogelijk is 

• deelname aan de actie een zeer beperkte opbrengst voor de gemeente 
heeft,  

 
zien wij geen meerwaarde om als gemeente aan te sluiten bij de VNG actie. Wel 
willen wij voorstellen om bij onze communicatie over ons beleid meer aandacht te 
schenken aan de specifieke Global Goals waar dat beleid aan bijdraagt. 
 
Vervolgstappen 
 

1. In de beleidsvisies van de gemeente wordt momenteel weinig aandacht 

besteed aan dit soort supranationale doelen. We stellen voor dat we naast 

een landelijk, provinciaal en regionaal beleidskader, in het vervolg de Global 

Goals opnemen als inter- en supranationaal beleidskader.  

2. De Global Goals gaan behalve over natuur en duurzaamheid, ook over 

armoedebestrijding en goed onderwijs. Zonder kansengelijkheid, wordt een 

groot gedeelte van de mensen uitgesloten om iets te (kunnen) doen aan 

duurzame ontwikkeling. Daarmee behoren de Global Goals ook 

meegenomen te worden in de nieuwe Sociale Agenda die nu in de maak is.  

Verder kan de gemeente, bijvoorbeeld via het Milieu Educatief Centrum, meer 
aandacht besteden aan Global Goals  in het onderwijs.  
 
Motie als afgedaan beschouwen 
Wij willen u verzoeken, nu de Global Goals met de voorgestelde vervolgstappen 
verankerd worden in onze beleidskaders, deze motie als afgedaan te beschouwen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 

   
 
A.M. Roos                          L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                          burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


