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De Verenigde Naties heeft 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld: de Global Goals. 
In deze raadsinformatiebrief leest u meer over de voorgenomen richting hoe de Global Goals verder 
uitgewerkt gaan worden in Helmond.    

Waarom Global Goals? 
De Global Goals zijn de nieuwe wereldwijde afspraken over duurzame ontwikkeling. In 2030 moeten 
belangrijke stappen zijn gezet naar een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn en een schonere, 
gezondere en veiligere wereld voor iedereen. Alle Global Goals hebben targets die direct of indirect verband 
houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. De Verenigde Naties roepen gemeenten 
op om zelf, lokaal, te zorgen voor een duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global 
Goals. De Global Goals zijn in nationaal verband door de VNG nader gespecificeerd en door het college 
overgenomen in het Coalitieakkoord:  
 

‘Omdat we oog hebben voor mondiale ontwikkelingen besteedt Helmond voortaan één euro per 
inwoner aan uitvoering van de Global Goals. Vanuit deze doelstellingen voelen we zowel 
verantwoordelijkheid voor inwoners in onze eigen stad als in andere landen. Uiteraard blijft de steun 
voor San Marcos, onze partnerstad in Nicaragua, intact. Ook wordt Helmond een FairTrade 
gemeente, waarmee we ons inzetten voor eerlijke handel’ 

 



 

 

Uitwerking in Helmond 
De Global Goals worden in Helmond volgens de volgende richtingen uitgewerkt: 

a) Quickscan: uitvoeren van een quickscan voor alle 17 Global Goals in Helmondse context 
Met deze quickscan wordt in beeld gebracht hetgeen binnen Helmond over verschillende programma’s 
en initiatieven al wordt ondernomen in het kader van Global Goals. Deze koppeling aan de strategische 
agenda en gedefinieerde bestuursopdrachten, kan een nog sterkere verbinding van en basis voor de 
Helmondse goals bieden. 
De Quickscan is in het voorjaar gereed.   

 

b) Versnelling: bepalen op welke Global Goals het college in Helmonds verband gaat versnellen.  

Vanuit de quickscan en de ambities vanuit het coalitieakkoord wordt een voorstel opgesteld om op een 

aantal Global Goals een versnelling in bestaande acties aan te brengen of nieuwe activiteiten te initiëren 

om de gewenste beweging te kunnen maken. Bij het investeren in Global Goal 04 (kwaliteitsonderwijs) 

zal een duidelijk link naar en betrokkenheid van het Helmondse onderwijs worden gelegd. 

Voor de zomer neemt het college een besluit over het voorstel over de versnelling.  

 

c) Fairtrade-gemeente: onderzoeken van haalbaarheid Fairtrade-ambitie Helmond 

Om als Fairtrade-gemeente te worden aangemerkt, dient een aantal zaken te zijn ingericht. Deze 

ambitie realiseren, vergt een goede voorbereiding. Hierbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met 

maatschappelijke partners.  

Het haalbaarheidsonderzoek wordt begin 2020 uitgevoerd.  

 

d) Bewustzijnscampagne: opzetten van een campagne met bestaande partners om het bewustzijn van de 

Global Goals binnen Helmond te vergroten 

Samen met partners uit de stad investeren we in een campagne om de Global Goals meer aandacht te 

geven. Tegelijkertijd zetten we in op bewustwording binnen de ambtelijke organisatie. 

Deze bewustzijnscampagne wordt in 2020 ingericht en uitgerold. Daarop vooruitlopend wordt komend  

voorjaar een dialoogsessie met de stad gehouden om de input vanuit de stad op te halen voor de 

ingezette richtingen binnen Global Goals. 

 

e) Herstructurering subsidieverlening Global Goals: van raadsbevoegdheid naar collegebevoegdheid. 

Wij zetten in op verbreding van het bereik van subsidieverstrekking. Het huidige kader binnen welke de 

commissie Internationale Betrekkingen moet werken, is in dit kader te smal. In dat kader zal de 

bijzondere subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond worden ingetrokken en vervangen 

door nieuw op te stellen Nadere Regels aan de hand waarvan aanvragen van verschillende Helmondse 

initiatieven rondom Global Goals binnen het beschikbare budget beoordeeld en toegewezen kunnen 

worden. 

Deze Nadere Regels worden na de zomer voorgelegd ter besluitvorming aan de raad. Tot dat moment 

blijft de huidige commissie Internationale Betrekkingen belast met het beoordelen van binnenkomende 

subsidie-aanvragen. 

Bij het uitwerken van de verschillende lijnen wordt geïnvesteerd in het ophalen van (succesvolle) 
voorbeelden bij andere Global Goal-gemeenten in Nederland. 
 
Financiën 
Voor Global Goals is op jaarbasis EUR 91.000 gereserveerd:  

- EUR 40.000 is beschikbaar voor concrete subsidieaanvragen  

- EUR 51.000 wordt ingezet voor de andere richtingen binnen Global Goals-ambities van Helmond. 



 

 

Daarnaast wordt door de koppeling van bestuursopdrachten en onderwerpen uit de strategische agenda 
indirect middelen binnen deze beleidsvelden verbonden aan Global Goals.  
 
Vervolg 
De uitwerking van de verschillende richtingen zal op meerdere onderdelen om duidelijke keuzes vragen. 
Keuzes waarbij wij uw raad in verschillende rollen uiteraard zullen betrekken.  
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
 

 
 


