
Lokale besturen en de 
duurzame ontwikkelings-
doelstellingen 

Een logische match? 



VVSG  - VVSG  - 

Welke visie schuilt er achter de SDG’s?  

SDG’s zijn universeel 

SDG’s richten zich op iedereen: overheden, bedrijven, 

universiteiten, wetenschappelijke instellingen, 

verenigingen, burgers… 

SDG’s baseren zich op samenwerking en 

partnerschappen (‘territoriale aanpak’) 



VVSG  - VVSG  - 

Waarom zijn steden en gemeenten 

een geknipte speler  

om bij te dragen  

aan de SDG-agenda? 



VVSG  - VVSG  - 

Localizing the SDG’s: beweeg-redenen 

Waarom lokale besturen?  

- De opdracht die de wetgever 

toevertrouwt aan lokale besturen: 

Artikel 2 in het Vlaamse 

Gemeentedecreet  

- België ondertekende SDG-verklaring 

- Integrale benadering: 

beleidsdomeinen die samenkomen op 

het lokale niveau (‘territoriale aanpak’) 

- Multi-disciplinair: samenhang tussen 

verschillende beleidsdomeinen 

- SDG’s als kapstok om het lokale 

beleid te verbinden met internationale 

beleidskaders en ontwikkelingen 

(‘alignment’) = extra motivatie  

- … 



VVSG  - VVSG  - 

Een voorbeeld: lokaal sociaal beleid 

SDG 1: beëindig armoede overal en in al haar 

vormen 

• “Tegen 2030 alle m/v/k die volgens de nationale 

dimensies in armoede leven, minstens halveren” 

• Lokaal sociaal beleid (gemeente, OCMW, andere 

partners) 

• Draagt bij aan ‘wins’ op diverse andere 

beleidsdomeinen: 

• Voedselzekerheid en verbeterde voeding (SDG 2: 

“toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel 

voor iedereen en in het bijzonder mensen in armoede) 

• Toegang tot betaalbare energie (SDG 7: “tegen 2030 

betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energiediensten 

garanderen voor iedereen”) 

• Goede gezondheid en welzijn (SDG 3: “toegang garanderen 

tot essentiële, kwaliteitsvolle gezondheidszorgdiensten”) 

• … 

 

 



VVSG  - VVSG  - 

Een voorbeeld: lokale voedselstrategie 

Lokale voedselstrategie (gemeente en al haar 

diensten, voedselproducenten en –consumenten, 

…) 

• Draagt bij aan ‘wins’ op diverse andere beleidsdomeinen: 

• Voedselzekerheid voor kwetsbare groepen (SDG 1: 

armoede verminderen + SDG 2: voedselzekerheid) 

• Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

• Lokale & duurzame economie (SDG 8) 

• Mobiliteitsvoordelen (korte keten) (SDG 11) 

• Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) 

• Milieuvoordelen (biologische landbouw) (SDG 14: leven in 

het water beschermen + SDG 15: leven op het land) 

• Afvalbeleid: compost; afvalvermindering 

• Eerlijke handel (fair trade producten) (SDG 8: waardig werk) 

• … 

 

 

 



VVSG  - VVSG  - 

Lokaal beleid: SDG’s gelden voor: 

Interne organisatie 

Beleid naar 

gezinnen, 

ondernemingen, 

verenigingen, … 

Internationale 

partnerschappen 



VVSG  - VVSG  - 

Localizing the SDG’s: aanpak 

• (H)Erkenning voor wat er nu al 

gebeurt bij steden en gemeenten  

• Voorbeeld: succes van de Europese 

Burgemeestersconvenant in 

Vlaanderen (181 gemeenten zijn 

aangesloten) 

• Vertrekken van bestaande planning 

en initiatieven (huidige Beheers- en 

Beleidscyclus) 

• Versterken van bepaalde initiatieven 

(periode 2016 – 2018) 

• Voorbereiding voor de volgende 

beleidsperiode: SDG-kader gebruiken 

in de BBC 



VVSG  - VVSG  - 

Localizing the SDG’s: inspiratie  

• Brochure: Lokale schouders voor 

globale uitdagingen  

 

• Engagementsverklaring  

 

• Leidraad SDG’s gebruiken in BBC 

 

• Publicatie: Lokaal Mondiaal Beleid 

 

• Conferenties, vormingen etc…  

 

• www.vvsg.be  

http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/Publicatie LokaleSchoudersVoorMondialeUitdagingen website.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/Publicatie LokaleSchoudersVoorMondialeUitdagingen website.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/20160302_SDG verklaring Versie3.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/VanNoord-ZuidNaarMondiaal_0305.pdf
http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20160527GlobalGoalsLocalFocus.aspx
http://www.vvsg.be/


VVSG  - VVSG  - 

Lokale besturen  

en de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen: 

Een logische match! 


