
 

 
PAGINA 

1 van 2 
 
 
 
 

 

     

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht 

 

 BEZOEKADRES  

Mosae Forum 10 
6211 DW  Maastricht 
 
POSTADRES 

Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 
 
 

 

  

Aan de fractie van GL 
de heer M.J.G. Janssen 
mevrouw S. Hermens 
 

 

 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Schriftelijke vragen inz. monitoring SDG’s  22 december 2021 

Verz.: 23-12-2021 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

YNL (Youri) Lebon  +31 6 52 49 79 51  2021.32735  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Youri.Lebon@maastricht.nl    ---  

Geachte mevrouw Hermens en heer Janssen,  

  

 
Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
Is het college voornemens een nulmeting uit te voeren voor de verschillende SDG's? 
 
Antwoord 1: 
Ja, het college is voornemens om een nulmeting uit te voeren op de Sustainable Development Goals. 
Daarbij zijn er 3 pijlers vastgesteld: 
 

1. Duurzaamheidsportret 
2. SDG Monitor 
3. Wijk- en buurtmonitor 

 
De definitieve rapportage zal in Q1 worden opgeleverd. Bronnen, indicatoren en onderzoeksmethoden 
worden gedeeld met de Gemeente Maastricht.  
 
Vraag 2: 
Zal deze nulmeting op wijkniveau worden uitgevoerd? 
 
Antwoord 2: 
Ja, een analyse op wijkniveau is onderdeel van de opdracht. 
 
Vraag 3: 
Hoe gaan we de SDG's implementeren binnen de gemeentelijke organisatie? 
 
Antwoord 3: 
Binnen de Gemeente Maastricht kennen separate raadsvoorstellen op dit moment al een koppeling 
met de programma’s uit de begroting. Na koppeling van de SDG’s aan de programmabegroting is er 
een getrapt beeld ontstaan, dat zich laat illustreren met het volgende voorbeeld: dit raadsvoorstel valt 
binnen programma X, en programma X draagt bij aan de SDG’s A, B en C.  
 
Een volgende stap is het uitvoeren van een SDG-nulmeting, waarna een helder beeld ontstaat van 
waar de Gemeente Maastricht staat. Vervolgens zal ook het toevoegen van de indicatoren en 
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subdoelstellingen ervoor zorgen dat de SDG’s verweven worden met uitvoering en beleid van de 
Gemeente Maastricht. Na het duidelijk worden van de opgave op het gebied van alle SDG’s, kan 
middels beleid een route uitgestippeld worden om de doelen te behalen. Deze kan via 
uitvoeringsprogramma’s in de stad gerealiseerd worden. Er kan daarna (jaarlijks) gemonitord worden 
wat onze voortgang is op het behalen van de doelen.  
 
 
Vraag 4: 
Kunnen we in de toekomst in de programmabegroting en jaarrekening de indicatoren en 
subdoelstellingen terugvinden? 
 
Antwoord 4: 
Ja, het toevoegen van indicatoren en subdoelstellingen is een logische vervolgstap, waarbij de uit te 
voeren SDG-nulmeting een helpende hand zal bieden. Voor de subdoelstellingen geldt dat er een 
praktische manier moet worden gevonden om deze bij te voegen.  
 
Vraag 5: 
Hoe gaan we de stad, bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrekken bij de 
SDG's? 
 
Antwoord 5: 
De Gemeente Maastricht werkt daarbij al nauw samen met partners uit de stad, waaronder Mondiaal 
Maastricht, CNME etc. Met name Mondiaal Maastricht fungeert als spil in de stad. Niet voor niets 
mogen zij zich sinds kort SDG House noemen.  
 
Nadat de Gemeente Maastricht in 2018 GlobalGoals-gemeente werd lag de focus van de 
samenwerking met deze partners vooral op het gebied van bewustwording. Binnen dat thema zijn er 
grote stappen gezet om het (basis)onderwijs te betrekken, en werd er samengewerkt bij de organisatie 
van de Act4GlobalGoals festivals. In samenspraak met Mondiaal Centrum wordt nu gekeken naar de 
volgende stap; het betrekken/activeren van lokale bedrijfsleven. Daartoe wordt samen met Mondiaal 
Centrum een plan ontwikkeld.  
 
Wanneer de SDG’s de komende jaren meer zichtbaar zijn in ons beleid, is het voor burgers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties ook duidelijker waar we met zijn allen naartoe werken. Dit stimuleert 
initiatieven in de stad die ons helpen de duurzaamheidsdoelen in brede zin te gaan halen in Maastricht. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 
 
 
 
 
 
Gert-Jan Krabbendam 
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit 
 


