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Underwerp 
plan van aanpak Global Goals 
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
Het plan van aanpak voor de Global Goals 
 

 
Koarte gearfetting 
Op 22 april jl. heeft de raad besloten om aan te sluiten bij de Global Goals campagne van de 
Verenigde Naties en daarmee is Achtkarspelen een Global Goals gemeente. In vervolg daarop 
wordt de raad het plan van aanpak aangeboden waarin staat hoe we willen bijdragen aan de 
Global Goals in de periode vanaf heden tot en met 2025. 
 

Ynlieding 
Op 22 april heeft de raad besloten om Global Goals gemeente te worden. Om daar vorm aan te 
geven hebben we een plan van aanpak gemaakt.  
 
Histoarje 
Op 15 april heeft Lisa Edema, vierdejaars studente aan de NHL/Stenden, haar onderzoek naar de 
Global Goals in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gepresenteerd. (“De toekomst is nu” een 
onderzoek naar toepassing van de Global goals in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen).  
Op basis van dit onderzoek en de reacties van de raad in de raadsvergadering van 22 april jl. 
hebben we een plan van aanpak gemaakt.  
 
Kearnboadskip 
Het plan van aanpak is niet zo groot omdat de middelen en uren beperkt zijn. We denken dat met 
de beschikbare middelen en uren, dit plan van aanpak haalbaar is. Tegelijk is het een klein plan 

van aanpak omdat we niets nieuws gaan doen. We zetten al in op de Global Goals. In het plan 
van aanpak is een lijst opgenomen met de verschillende doelen aangevuld met de beleidsvelden 
en projecten waarbinnen aan deze doelen gewerkt wordt. Met het plan van aanpak willen we 
ervoor zorgen dat zichtbaar wordt dát we hieraan werken. De stip op de horizon van het plan van 
aanpak is dat we de Global Goals als vanzelfsprekend ervaren: Natuurlijk dragen wij eraan bij om 
met ons werk de wereld een beetje beter te maken. Wat we doen en de keuzes die we maken, 
heeft invloed, dichtbij maar ook veraf. Dat laten we zien, omdat we daar achter staan, een 
voorbeeldfunctie hebben en om anderen te inspireren. 

 
Konsekwinsjes 
In de begroting is structureel € 4.000 opgenomen voor Global Goals en Fairtrade. 
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Kommunikaasje 
Omdat het plan van aanpak vooral gericht is op het zichtbaar maken van de Global Goals, is 
communicatie essentieel. Aan het plan van aanpak is als bijlage een communicatieplan 
toegevoegd. 
 
Ferfolchtrajekt 
Onze buurgemeente Tytsjerksteradiel is al in 2016 Global Goals gemeente geworden. In beide 
gemeenten ligt hetzelfde plan van aanpak voor zodat we gezamenlijk aan de slag kunnen. De 
raad bepaalt de ambitie en per gemeente kunnen accenten verschillend gelegd worden. 
 
In het plan van aanpak is een korte tussenevaluatie opgenomen in 2024. Op basis daarvan kan 
de raad eventueel nieuwe of aanvullende keuzes maken. 
 
Evaluaasje 
Het plan van aanpak loopt tot en met 2025. Evaluatie volgt in 2026. 
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