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1. Inleiding 

In juni 2016 heeft burgemeester Schneiders namens het college een toezegging 

(2016/350629) gedaan om de Global Goals for Sustainable Development in beeld te brengen 

en aan te geven of het een goed idee is ons daarbij aan te sluiten en wat wij als Haarlem dan 

eventueel willen doen. Deze informatienota brengt de voor Haarlem relevante Global Goals 

in beeld en geeft aan van welk beleidsterrein zij deel uit maken en hoe wij met de Global 

Goals willen omgaan in ons beleid.  

 

2. Kernboodschap 

Wij onderschrijven nut en noodzaak van de Global Goals for Sustainable Development. Wij 

willen ons als college en stad inzetten voor het realiseren ervan, net zoals wij dat voor de 

Millenniumdoelen hebben gedaan. Haarlem sluit zich daartoe aan bij de Global Goals via 

deelname aan de Global Goals Gemeente Campagne van de VNG, zie https://vng.nl/global-

goals-gemeente-campagne. 

De Global Goals hebben tot doel om onder andere armoede uit te bannen, gelijke rechten 

voor iedereen te verzekeren en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Het document is 

opgesteld door de Verenigde Naties en wordt breed in de wereld gedragen. Veel van de 

gestelde doelen zijn gericht op het uitbannen van de meest extreme omstandigheden in de 

wereld. Het is de bedoeling dat elk land de agenda naar zijn eigen omstandigheden vertaalt. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft met het document Global Goals for 

Sustainable Development – Wat lokale overheden moeten weten (zie bijlage) een aanzet 

gedaan om het gesprek te beginnen. Wij hebben de voor Haarlem relevante doelen 

geïnventariseerd en willen voor de invulling ervan zoveel mogelijk aansluiten bij het 

bestaande beleid van de gemeente. 

 

3. Toelichting 

De lijst van de Global Goals bestaat uit 17 thema’s, die zijn onderverdeeld in 169 doelen. De 

VNG heeft tijdens een debatavond op 7 december 2016 in de Pletterij uitgelegd dat als een 

gemeente met de Global Goals aan de slag gaat, deze moeten deze worden vertaald naar de 

lokale situatie. Meerdere Haarlemse gemeenteraadsfracties waren die avond aanwezig en de 

VNG benadrukte dat een gemeente het best de focus kan leggen op enkele doelen. De 

boodschap was daarbij niet alleen de doelen te kiezen waar je goed in bent. 

 

Na een inventarisatie van de Global goals zijn er 19 subdoelen die voor Haarlem relevant en 

actueel zijn. Veel van de doelen maken reeds onderdeel uit van kaderstellende beleid van de 

gemeente op de diverse beleidsvelden. Als bijlage bij deze nota is per thema aangegeven 

welke kaderstellende nota daarover al door de raad is vastgesteld. Naast deze 19 subdoelen 

die lokaal relevant zijn, draagt Haarlem ook bij aan het mondiaal bereiken van de doelen. 

Bijvoorbeeld door duurzaam inkopen van grond- en hulpstoffen zoals gecertificeerd hout en 

fair-trade producten. Een ander voorbeeld is de energietransitie in het kader van Haarlem 

Klimaatneutraal, die ook bijdraagt aan de mondiale doelstellingen. Wij blijven ook op deze 

onderwerpen actief en zullen mogelijkheden die zich voordoen benutten om onze bijdrage te 

vergroten. Dat kan ook vorm krijgen door het ondersteunen van initiatieven uit de 

samenleving, iets wat de Global Goals ook als doel hebben. En dat sluit goed aan bij het 

motto van ons college: Samen doen!. 
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4. Vervolg 

Wij willen als college invulling (blijven) geven aan de thema’s met de bijbehorende doelen 

en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid van Haarlem. Bij actualisatie 

van dat beleid zullen wij telkens beoordelen of opnemen van de Global Goals op dat terrein 

nodig is voor Haarlem lokaal of voor onze bijdrage aan de mondiale doelstellingen . Op dit 

moment wordt er ook gewerkt aan de Toekomstvisie; waarbij lokale thema’s, zoals inzetten 

op gelijke kansen en beloning, een inclusieve samenleving en een circulaire economie 

worden meegenomen in een visiedocument voor de toekomst. Waar mogelijk doen wij dat in 

samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties in de stad; het motto van ons college 

is immers zoals gezegd Samen doen! Daarbij past ook dat wij open staan voor initiatieven uit 

de stad voor het realiseren van de Global Goals for Sustainable Development, zowel in 

Haarlem als daarbuiten. Daarmee geven we dan meteen al invulling aan doel 16.7.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van voor Haarlem relevante Global Goals 

Bijlage 2: Document VNG: Global Goals For Sustainable Development – Wat lokale 

overheden moeten weten 
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