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Geachte leden van de raad, 

 

Sinds oktober 2021 is de duurzaamheidsparagraaf (punt 7 in het raadsvoorstel) 

toegevoegd aan de raadsvoorstellen. In deze paragraaf wordt van de steller verwacht dat 

aangegeven wordt op welk(e) duurzaamheidsdoel(en) het raadsvoorstel betrekking heeft 

en indien mogelijk in welke mate. In de motie van ChristenUnie is geconstateerd dat bij 

de duurzaamheidsparagraaf vaak ‘n.v.t.’ wordt ingevuld. Hierbij is het voorstel gedaan 

om voortaan zoveel mogelijk de duurzaamheidparagraaf in te vullen waarbij aansluiting 

wordt gezocht bij de invloed op ‘people, planet en profit’’ en bij de bekende Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (in het engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG's). In 

de raadsvergadering van 24 februari 2022 is de motie over de duurzaamheidsparagraaf 

unaniem aangenomen. Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd hoe 

invulling wordt gegeven aan deze motie. 

 

Hoe wordt invulling gegeven aan de motie? 

De gemeente Waalwijk heeft zich sinds een aantal jaar gecommitteerd aan de 17 

duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). De VNG hijst op vrijdag 23 

september samen met zo veel mogelijk gemeenten de Global Goals-vlag om de SDG’s 

onder de aandacht te brengen en roept gemeenten op dit ook te doen. In Waalwijk hangt 

de SDG vlag elke dag. Als Waalwijk doen wij, zoals ook eerdere jaren, mee aan de 

Vlaggendag 2022. De vlaggendag is een goede aanleiding om invulling te geven aan de 

unaniem aangenomen motie van de ChristenUnie. Dit jaar willen we naast social media 

berichten over het hijsen van de vlag door de wethouder ook richting de ambtelijke 

organisatie een koppeling maken met de duurzaamheidsparagraaf in de 

raadsvoorstellen. Wij stellen voor deze paragraaf te hernoemen naar ‘Bijdrage aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’ 

 

De eigen organisatie wordt via interne communicatie bewust gemaakt en geïnformeerd 

over hoe de SDG-paragraaf ingevuld kan worden. Het streven is om elk raadsvoorstel te 

voorzien van een kwalitatieve en waar mogelijk een kwantitatieve onderbouwing van de 

bijdrage van het voorstel aan tenminste 1 SDG. 

 

 

 

  

https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.waalwijk.nl/global-goals
https://vng.nl/nieuws/vlaggendag-2022-doe-mee-en-hijs-de-global-goals-vlag
https://vng.nl/nieuws/vlaggendag-2022-doe-mee-en-hijs-de-global-goals-vlag


 

 

 

 

Wat willen we hiermee bereiken? 

Met het invullen van de SDG-paragraaf willen we meer bewustwording over de duurzame 

ontwikkeldoelen bij elk raadsvoorstel creëren en duurzaamheid in zijn algemeenheid 

verder te integreren binnen de gemeentelijke organisatie. Hierbij heeft duurzaamheid 

niet alleen te maken heeft met het ecologisch kapitaal, maar ook met het economische 

en sociaal-culturele kapitaal. Door bij elk raadsvoorstel goed de duurzaamheidsbijdrage 

in beeld te brengen helpt dat bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van Waalwijk. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de 

duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen. 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 


