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17 Global Goals  



Global Goals   
25 septembre 2015 
door 193 VN lidstaten unaniem aangenomen. 

17 doelen = Agenda 2030
Interconnected & stand alone, Focus op samenwerking

Premier Rutte heeft zich namens Nederland 
gecommitteerd. Geldt voor de overheid op alle niveaus.

169 sub-goals, meer dan de helft (92) gaan over 
onderwerpen die de gemeente aangaan.   

Global Goal 11: duurzame steden



Interessant weetje



Global Goals in 3 

✓ Eerlijk & duurzaam in één
Wereld première, alle facetten van 
duurzaamheid, integraal, interconnected

« opvolgers » Millenium Goals 

✓ Hier & Daar
alle landen, Nederlands beleid binnen én 
buiten NL 

✓ NU en LATER
Indicatoren (Follow up/ accountability 
system)



Global Goals sleutelwoorden

Visie voor transformatie  
positief en integraal

Focus op samenwerking

Verbindingen

Participatie (Burgers)

Inclusie



Gemeenten cruciaal tbv
Agenda 2030/ Global Goals

VNG voorzitter Jan van Zanen, sept. 2020:

“Bij de VN is er meer en meer besef dat gemeenten 
niet alleen uitvoerders zijn, maar ook politieke 

entiteiten, die heel dicht bij inwoners opereren. Het is 
van groot belang dat dit geluid steeds stevig wordt 

herhaald richting de VN, om uiteindelijk te zorgen voor 
een echte seat at the table. Dat doet recht aan het 
belangrijke werk dat gemeenten elke dag doen, om 

mee te werken aan de doelen van de VN.’ 
https://vng.nl/nieuws/75-jaar-vn-oproep-tot-meer-samenwerken-met-

lokale-overheden

https://vng.nl/nieuws/75-jaar-vn-oproep-tot-meer-samenwerken-met-lokale-overheden


Global Goals = SDG’s



Global Goals in lokaal beleid 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-
goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf
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https://delft4globalgoals.nl/ 25/9/2020

https://delft4globalgoals.nl/


Delftse gouden driehoek

Gemeenteraad 

Delft 
Gemeente Delft / College/ 

medewerkers

Samenleving  Delft

inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, 

kennisinstituten, universiteit enz. 



Delftse gouden driehoek

na organische groei, Behoefte aan 
verankering / verbindingen (MAEX bv)

Gemeenteraad Delft 
Gemeente  Delft / College 

en medewerkers

Samenleving Delft

inwoners, organisaties, bedrijfsleven, universitijt, 

kennisinstituten enz. 

Delft4globalgoals
TUD, IHE Unesco, 
statuten, bedrijfsleven 
sinds 2015, versnelling 2018-2020

2018: Coalitie accord →good practice VNG website 
2019: technische sessie tbv bestuursprogramma
2020 motie: benaderd door andere raadsleden  

2019-20 Begroting

5 11 2020 
Motie Delft ODD 



Global Goals in Delft
Visie tbv transformatie  

positief en integraal

Samenwerkingen

Verbindingen 

Participatie (burgers)

Inclusie



Motie 5 november 2020 
Delft Global Goal Gemeente 
Verzoekt het college om:

• aan de stad een krachtig signaal te geven

o door zich aan te sluiten bij de VNG campagne ‘”Gemeenten4GlobalGoals” 

o bij VNG een gemeentebord met op maat gemaakt logo aan te vragen en aan de 
gemeentegrens te plaatsen; 

o en in de stad bekend te maken dat Delft een ‘Gemeenten4GlobalGoals’ is.

• Global Goals in uitvoering van beleid te laten zien in communicatie naar de raad en de stad 
door bijvoorbeeld in nota’s specifieke alinea’s op te nemen waarin de bijdrage aan een of meer 
Global Goals zijn vermeld. 

• om samen met de raad met voorstellen te komen hoe aan de rollen voor communicatie, 
aanjagen en verbinden vorm en inhoud te geven 

• hierover voor de zomer van 2021 aan de raad te rapporteren

https://delft.notubiz.nl/document/9367883/1/8_1_22



Motie 
Delft Global Goal Gemeente 

• aansluiten bij VNG ”Gemeenten4GlobalGoals”

• stad bekend te maken dat Delft een 
‘Gemeenten4GlobalGoals’ is.

• Global Goals in uitvoering van beleid 

• samen met de raad

https://delft.notubiz.nl/document/9367883/1/8_1_22
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Wat zijn Global Goals alweer?

Wat gaan we doen?
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Waar staan we nu in Delft 

- Wethouder Global Goals

- Ria van Oostveen 
namens Delft4GlobalGoals



Deze sessie en de motie  

Inbreng Wethouder en Ria van Oostveen : 

• Delft officieel VNG ”Gemeenten4GlobalGoals”

• Zaterdag 25 september 2021 wordt het aan de stad 
bekend gemaakt. 

• In samenwerking met vele partners en aandacht 
vanuit landelijk.  

Interactieve opdrachten

• Global Goals in uitvoering van beleid 

• samen met de raad

• Lessen vanuit Adopteer een sdg in TK. Welke kansen 
voor de raad om ermee aan te sluiten bij de stad én 
het college? 



Interactieve opdrachten 



De raad sluit (weer) aan bij wat in de 
stad gebeurt.

Aan de slag samen…


