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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

3.

4.

in 2015 door de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (of Global 
Goals) werden aangenomen voor de periode tot 2030;
de mondiale doelen volgens de VNG direct raken aan maatschappelijke opgaven 
van de gemeenten, zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke 
integratie, kwaliteit van de leefomgeving, energie & klimaat en transparant, 
effectief en participatief bestuur;
volgens de VNG gemeenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
behalen van de Global Goals vanuit hun rol als beleidsmaker, investeerder, 
verbinder, facilitator en katalysator voor duurzaam gedrag bij burgers, bedrijven 
en instellingen;
de VNG gemeenten uitnodigt om een Global Goals gemeente te worden en 
gemeenten hierin vervolgens actief in ondersteunt;
71 gemeenten de duurzame ontwikkelingsdoelen inmiddels hebben omarmd,

van mening dat
1. de Global Goals een uitstekend kader bieden om de samenhang tussen bestaande 

uitdagingen zichtbaar te maken en de inzet voor verduurzaming te versterken;
2. veel van de uitgangspunten van de Global Goals zijn vergelijkbaar met het 

dagelijks werk van gemeente Noordoostpolder;
3. de gemeente Noordoostpolder in qua uitvoering en ambitie zo al kan aansluiten op 

het referentiekader van de Global Goals;
4. het werken met de Global Goals inspireert en geeft in de 71 Global Goals 

gemeenten mensen enorme zingeving om aan deze doelen te werken,

besluit het voorstel aan te passen door het toevoegen van het extra speerpunt 3 
bij Ambitie 2 'In verbinding met de samenleving', binnen Programma 5, 
waarvan de tekst als volgt luidt:____________________________________________
Speerpunt:
3 - Aansluiting zoeken 
bij de mondiale doelen 
van Global Goals

Toelichting
De mondiale doelen raken direct aan maatschappelijke 
opgaven van de gemeenten, zoals het terugdringen van 
ongelijkheid, maatschappelijke integratie, kwaliteit van de 
leefomgeving, energie & klimaat en transparant, effectief en 
participatief bestuur;

Met de volgende activiteit:
Activiteit:
1.1 Aanmelden bij
Global Goals

Toelichting
Gemeente Noordoostpolder aanmelden bij VNG International 
als Global Goals Gemeente (Gemeenten4GlobalGoals); samen 
met onze inwoners, organisaties en instellingen de ambities 
nader te bepalen, waar te maken en uit te dragen.
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