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Underwerp 
globalgoals 
 

 
Wy stelle jo foar te besluten om: 
Global Goals gemeente te worden. 
 

 
Koarte gearfetting 
De raad wordt gevraagd te besluiten om Global Goals gemeente te worden. Door het worden 
van een Global Goals gemeente maakt Achtkarspelen de bewuste keuze om achter de 17 
wereldwijde doelen te staan en hieraan bij te willen dragen.  
 
Foech ried/kolleezje: 
De VNG nodigt alle Nederlandse gemeenten uit zich aan te sluiten bij de VNG campagne 
‘Gemeenten4GlobalGoals’. Elke gemeente bepaalt zelf of zij het predicaat ‘Global Goals 
gemeente’ wil voeren en heel veel gemeenten hebben al gehoor gegeven aan deze uitnodiging 
van de VNG.  
 
Een raadsbesluit is geen voorwaarde, maar wel een krachtig signaal. Er gelden geen verplichte 
criteria of voorwaarden vooraf. Van een Global Goals gemeente wordt verwacht dat de 
gemeente wil handelen in de geest van de doelen en er op geëigende momenten naar verwijst. 
Ook vraagt de VNG kenbaar te maken aan de VNG dát de gemeente Global Goals gemeente wil 
zijn. De VNG biedt deelnemende gemeenten ondersteuning in de vorm van informatie en 
middelen als een vlag, logo etc. 
 
Hoewel een raadsbesluit dus geen voorwaarde is, stelt het college de raad gelet op de 
behandeling van de Duurzaamheidsagenda, met dit voorstel voor om inderdaad dit krachtige 
signaal af te geven en formeel te besluiten om Global Goals gemeente te worden. Vervolgens zal 
het college de raad in de vergadering van 1 juli een voorstel voorleggen over hoe we hier vorm 
aan willen geven.  
 



Ynlieding 
Duurzame ontwikkeling is al decennia onderwerp van gesprek. Het rapport van de Club van 
Rome (1972) was het begin van een brede maatschappelijke discussie over de toekomst. Het 
Brundtland-rapport van de Verenigde Naties (1987) volgde en definieerde duurzame 
ontwikkeling voor de eerste keer. Na de nodige onderzoeken over duurzame ontwikkeling, 
werden er doelen gesteld. De millennium-doelstellingen waren een eerste poging tot het 
nastreven van wereldwijde duurzame ontwikkeling (United Nations, 2020). In 2015 heeft de VN 
17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable 
Development (afgekort als de SDG’s of de Global Goals) werden unaniem geadopteerd door alle 
lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. 
 
Ook Achtkarspelen sloot destijds aan als Millenniumgemeente en er kwam een werkgroep. Toen 
bleek dat de werkgroep al lange tijd niet meer functioneerde is besloten deze op te heffen. Er is 
geen besluit genomen om te stoppen als Millenniumgemeente maar de keuze om mee te gaan in 
de overgang van Millenniumgemeente naar Global Goals gemeente is destijds ook niet gemaakt. 
 
Te berikken effekt 
Door Global Goals gemeente te worden maakt Achtkarspelen de bewuste keuze om achter deze 
17 wereldwijde doelen te staan en hieraan bij te willen dragen. Als gemeente hebben we een 
voorbeeldfunctie. We onderstrepen het belang van de Global Goals, laten dat merken in onze 
communicatie en roepen inwoners en bedrijven op om daarin te volgen. Hoe we dat precies 
gaan doen willen we aan de raad voorleggen in de vergadering van 1 juli aanstaande. 
 
 

 
 
Arguminten 
Waarom komen wij nu met dit voorstel: 
 
De duurzaamheidsagenda: 
In de duurzaamheidsagenda, waar de raad recent mee heeft ingestemd, is opgenomen dat 
Achtkarspelen Global Goals gemeente wordt. 



 
Achtkarspelen wordt Fairtrade gemeente!  
In de Fairtradeweek in mei ontvangt Achtkarspelen officieel het certificaat Fairtrade gemeente. 
Daarmee werken we al aan acht van 17 Global Goals doelen en laten we als gemeente dus ook 
daadwerkelijk zien achter deze doelen te staan. 
 
Onderzoek naar de Global Goals 
Een studente van de NHL/Stenden, Lisa Edema, heeft onderzoek gedaan naar de (zichtbaarheid 
van de) Global Goals in zowel Tytsjerksteradiel als in Achtkarspelen. De resultaten van haar 
onderzoek zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. In de informatiecarroussel van 8 april 2021 zijn 
de resultaten van haar onderzoek aan de raad gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat 
Achtkarspelen, net zoals veel gemeenten, al best veel doet wat bijdraagt aan de Global Goals. 
Alleen, we zijn ons daar niet van bewust. Met het worden van een Global Goals gemeente laat 
Achtkarspelen zien achter de Global Goals te staan, in de geest van de doelen wil handelen en dit 
ook zichtbaar te maken. 
 
Gezamenlijke aanpak 
Dit is het moment om een gezamenlijke aanpak met Tytsjerksteradiel op te starten. 
Tytsjerksteradiel heeft eerder al besloten om Global Goals gemeente te worden en wil na een 
aantal jaren, opnieuw keuzes maken voor de komende periode.  
Samenwerken doen we nu ook al, bijvoorbeeld als het gaat om Fairtrade, waar één werkgroep 
actief is voor de beide gemeenten. Voor de komende periode kan gedacht worden aan een 
gezamenlijk aftrap voor alle ambtenaren om hen te informeren en te inspireren op het vlak van 
de Global Goals, of bijvoorbeeld een gezamenlijke deelname in de maand van de duurzaamheid 
zoals die in de duurzaamheidsagenda wordt genoemd. Daarnaast kunnen de beide gemeenten 
natuurlijk eigen keuzes maken ten aanzien van de inzet op de Global Goals. 
 
Alternatieven 
Achtkarspelen kan ook besluiten geen Global Goals gemeente te worden. Ook zonder dat we ons 
daarvan bewust zijn wordt immers gewerkt aan de Global Goals. Als Fairtradegemeente, en zeker 
ook met de duurzaamheidsagenda, maar ook met inzet op armoedebestrijding, biodiversiteit 
enz. Wij laten dan echter de kans liggen om de Global Goals en het achterliggende 
gedachtengoed actief onder de aandacht te brengen. 
 
Kanttekenings/risiko’s 
N.v.t. 
 
Finânsjes 
In de begroting is een bedrag van € 4.000 opgenomen ten behoeve van Fairtrade/Global Goals. 
Elke fairtradegemeente dient jaarlijks € 1.000 af te dragen aan de landelijke organisatie. Deze 
organisatie biedt daarvoor ondersteuning in de vorm van materiaal, webinars etc. De rest van 
het budget is bedoeld om kleine acties op het gebied van Global Goals en Fairtrade te kunnen 
ondersteunen. 
 
De Global Goals zijn verweven in allerlei beleidsvelden en krijgen, onbewust, dan ook vaak 

wel de aandacht die ze verdienen. Om ze zichtbaarder te maken, ons bewuster te maken van 

de Global Goals, het overzicht te houden én hier en daar nog ‘een tandje bij te schakelen’, is 

daarnaast binnen de formatie op Duurzaamheid een beperkt aantal uren (8 uur per week 

voor de twee gemeenten samen) beschikbaar.  

 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 
Op dit moment niet van toepassing. 
 
Kommunikaasje 



Als de raad besluit om Global Goals gemeente te worden dan zal dit kenbaar worden gemaakt 
aan de VNG. In het plan van aanpak zal op de communicatie worden ingegaan. 
 
Yntegraliteit 
Dit voorstel is afgestemd met betrokken collega’s duurzaamheid, financiën en communicatie. 
 
Previnsje 
N.v.t. 
 
Gearwurking 
Er is een relatie met de samenwerking. Het voorliggende voorstel wordt niet aan de raad van 
Tytsjerksteradiel voorgelegd omdat deze gemeente al Global Goals gemeente is. Als de raad 
instemt met het voorstel om Global Goalsgemeente te worden dan zal dit onderwerp zoveel 
mogelijk gezamenlijk worden opgepakt. 
 
Ferfolchtrajekt 
In de raadsvergadering van 1 juli zal de raad een kort plan van aanpak worden voorgelegd. 
 
Evaluaasje 
Voorgesteld wordt om na vier jaar te evalueren. 
 
 
Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 
 
secretaris, 
 
dhr. mr. M.P. de Jong  
 

burgemeester, 
 
dhr. mr. O.F. Brouwer 
 

 
 
 



 
 

 

 
Riedsbeslút  
 
 
De raad van de gemeente Achtkarspelen; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 
griffie in), 
punt nr.: @; 
 
 
Beslút: 
 
Global Goals gemeente te worden. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Achtkarspelen van  
Datum. 
 
 
 
De griffier, 
 
 
 
Mevr. J.W. van Hoppe MPM 
 

 
De voorzitter, 
 
 
 
Dhr. mr. O.F. Brouwer 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


