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Motie 

 

 
Onderwerp: Global Goals 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 
 
 
Constaterende dat: 

 De Global Goals van de Verenigde Naties, met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor de 
periode tot 2030, een belangrijk beleidskader zijn voor de opgaven waar onze gemeente 
voor staat, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en biodiversiteit.  

 Gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de Global Goals, en zelf ook 
baat hebben bij de Global Goals als beleidskader voor een integrale en duurzame 
benadering voor de gemeentelijke opgaven, met aandacht voor de vele dwarsverbanden 
tussen deze thema’s. 

 De VNG gemeenten ondersteunt bij het verankeren van de Global Goals in het beleid door 
het ‘Gemeenten4GlobalGoals’ netwerk waar al ongeveer 120 ‘Global Goals gemeenten’ bij 
zijn aangesloten. 

 De gemeente Weert nog geen Global Goals gemeente is. 
 
Overwegende dat: 

 De integrale benadering van de Global Goals ook voor Weert belangrijk is voor duurzame 
oplossingen in belangrijke thema’s zoals de energietransitie, ongelijkheid, biodiversiteit en 
leefomgeving. 

 De Global Goals positieve energie losmaken bij burgers, bedrijven en de gemeente om sa-
men te werken aan een duurzame toekomst. 

 De gemeente efficiënt gebruik kan maken van de bestaande kennis en praktijkvoorbeelden 
uit het Gemeenten4GlobalGoals netwerk van de VNG. 
 

 
Roept het college op: 

 Te inventariseren op welke wijze de gemeente de Global Goals kan verankeren en uitwer-
ken in het gemeentebeleid, en hierover terug te koppelen naar de raad. 

 De gemeente Weert aan te melden bij de VNG als Global Goals gemeente. 
 Een kick-off moment te organiseren om de Global Goals onder de aandacht te brengen bij 

onze inwoners en hen te betrekken bij de duurzame ambities van onze gemeente. 
(Doorgehaalde tekst betreft wijziging ter vergadering.) 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens de fractie: 

 
GroenLinks, 
Tavinho Karg 
 
 
 
 

Besluitvorming: aanvaard. 

 


