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Kernboodschap In deze tweede informatienota over de  Global Goals for Sustainable Development 

geeft het college aan voor welke onderwerpen Haarlem een extra inspanning kan 

doen om de beoogde doelen binnen de Global Goals te halen. Op veel onderwerpen 

is Haarlem reeds actief, zoals in de eerste nota staat beschreven. Die activiteiten 

moeten worden voortgezet om de beoogde doelen te halen. Voor 19 doelen kan een 

extra inspanning worden gedaan. Zonder extra inspanning is het onzeker of die 

doelen zullen worden gehaald. Het college continueert de huidige inspanningen; 

over de extra inspanningen verwacht het college besluitvorming tijdens of na de 

vorming van een coalitie in 2018. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

Op 13 april 2017 heeft de commissie Bestuur de Informatienota Global Goals for 

Sustainable Development  besproken (2017/42203). In die informatienota heeft het 

college de voor Haarlem relevante Global Goals in beeld gebracht en hoe wij met 

die Global Goals willen omgaan in ons beleid. De commissie heeft tijdens de 

bespreking aan het college gevraagd om een aanvullende nota, waarin wordt 

aangegeven voor welke doelen Haarlem nog een extra inspanning kan doen om het 

beoogde resultaat te halen. Deze tweede nota geeft antwoord op die vraag. De 

commissieleden hebben aangegeven dat zij deze informatie willen gebruiken voor 

hun verkiezingsprogramma’s en de daarop volgende coalitiebesprekingen. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Informatienota Global Goals for Sustainable Development  (2017/42203), zoals 

besproken in de commissie Bestuur van 13 april 2017 

Besluit College  

d.d. 18 juli 2017 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/13-april/17:00/17-35-uur-Global-Goals-for-Sustainable-Development-JW/2017042150-2-Global-Goals-for-Sustainable-Development-2.pdf
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1. Inleiding 

Op 13 april 2017 heeft de commissie Bestuur de Informatienota Global Goals for Sustainable 

Development  besproken (2017/42203). In die informatienota heeft het college de voor 

Haarlem relevante Global Goals in beeld gebracht (bijlage 1 van die nota) en hoe wij met die 

Global Goals willen omgaan in ons beleid. De commissie heeft tijdens de bespreking aan het 

college gevraagd om een aanvullende nota, waarin wordt aangegeven voor welke doelen 

Haarlem nog een extra inspanning kan doen om het beoogde resultaat te halen. Deze tweede 

nota geeft antwoord op die vraag. De commissieleden hebben aangegeven dat zij deze 

informatie willen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s en de daarop volgende 

coalitiebesprekingen. 

 

2. Kernboodschap 

In deze tweede informatienota geeft het college aan voor welke onderwerpen Haarlem een 

extra inspanning kan doen om de beoogde doelen binnen de Global Goals te halen. Op veel 

onderwerpen is Haarlem reeds actief, zoals in de eerste nota staat beschreven. Die activiteiten 

moeten worden voortgezet om de beoogde doelen te halen. Voor 19 doelen kan een extra 

inspanning worden gedaan. Zonder extra inspanning is het onzeker of die doelen zullen 

worden gehaald. Het college continueert de huidige inspanningen; over de extra inspanningen 

verwacht het college besluitvorming tijdens of na de vorming van een coalitie in 2018. 

 

3. Toelichting 

In bijlage 1 is van elk van de 19 doelen waar een extra inspanning kan worden gedaan 

aangegeven waarom dit het geval is. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de huidige stand 

van zaken en de beoogde doelen. Zonder een extra inspanning, dus met alleen het voortzetten 

van het huidige beleid, zullen deze beoogde doelen mogelijk niet worden gehaald. 

Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen andere onderwerpen in de 

komende jaren ook een extra inspanning vergen, of kan juist eerder dan verwacht een beoogd 

doel worden bereikt. 

 

Zoals in de eerdere informatienota is aangegeven, bestaat de lijst van de Global Goals uit 17 

thema’s, die zijn onderverdeeld in 169 doelen. Gaat een gemeente met de doelen aan de slag, 

dan moeten deze worden vertaald naar de lokale situatie. In de eerdere informatienota is 

geïnventariseerd welke doelen voor Haarlem relevant en actueel zijn. Veel van de doelen 

maken reeds onderdeel uit van het beleid van de gemeente op de diverse beleidsvelden.  

 

4. Vervolg 

In overeenstemming met de eerder genoemde bespreking in de commissie Bestuur geven wij 

alleen aan welke extra inspanningen kunnen worden gedaan. De commissieleden hebben 

aangegeven dat zij deze informatie willen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s en de 

daarop volgende coalitiebesprekingen. 

 

5. Bijlage 

Bijlage 1: Inventarisatie mogelijkheden extra inspanningen Global Goals for Sustainable 

Development 
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