
 
 

 BINNENGEKOMEN 

 TEAM DOCUMENTSERVICES 

 D.D. 17-11-2021 

 No. 2021.32735 

 Portefeuillehouder:Krabbendam

 Organisatieonderdeel: BCC 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht 
Postbus 1992 
6201BZ Maastricht 
 
Maastricht, 17 november 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen van GroenLinks - monitoring SDG’s  
 
 
Geachte college, 
  
In de laatste begroting heeft de gemeente Maastricht voor de eerste laten zien dat ze een Global 
Goals gemeente is. Door bij elk programma de Sustainable Development Goals (SDG’s) die van belang 
zijn weer te geven. Door middel van de SDG’s kan het gemeentelijk beleid doorgroeien naar een 
manier van beleid voeren waarbij we problemen niet afzonderlijk oplossen, maar zoeken naar 
oplossingen die verschillende doelen dienen die we als gemeente nastreven.  
Hierdoor kunnen we betere afwegingen maken.  Maar om goed nieuw beleid te ontwikkelen moeten 

we wel weten waar we nu als gemeente staan en welke doelstellingen we nastreven. Een nulmeting 

is dus van belang. Vanuit de omgevingswet is het relevant om op kleinere schaal indicatoren 

inzichtelijk te maken. En als we ook daadwerkelijk wijkgericht willen gaan werken is het ook van 

belang op wijkniveau gegevens inzichtelijk te maken. De ene wijk is tenslotte anders dan de andere 

wijk en heeft andere behoeftes en aandachtspunten. De VNG heeft een handreiking gemaakt om de 

SDG's in te kleuren en te kunnen monitoren, het beleid te toetsen en te zorgen dat vergelijken tussen 

gemeenten mogelijk is. 

 
GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
1. Is het college voornemens een nulmeting uit te voeren voor de verschillende SDG’s? 
2. Zal deze nulmeting op wijkniveau worden uitgevoerd?  
3. Hoe gaan we de SDG’s implementeren binnen de gemeentelijke organisatie? 
4. Kunnen we in de toekomst in de programmabegroting en jaarrekening de indicatoren en 

subdoelstellingen terugvinden? 
5. Hoe gaan we de stad, bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrekken bij de 

SDG’s? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Hermens, Raadslid 
Menno Janssen, Raadslid 


