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GLOBAL GOALS 
LOCAL FOCUS 

Lokale besturen engageren zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de verantwoordelijkheid dragen om duurzame ontwikkeling op ons 
grondgebied te verwezenlijken. Deze verantwoordelijkheid delen we wereldwijd: overal hebben we dezelfde plicht, al kan de lokale context 
voor actie wezenlijk verschillen. Duurzame ontwikkeling omvat overal ter wereld economische, ecologische en sociale aspecten. 
We verwelkomen, als politieke vertegenwoordigers van lokale besturen wereldwijd, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global 
Goals for Sustainable Development). Na een wereldwijd participatief consultatieproces engageerden 193 landen zich op 27 september 
2015 in de schoot van de Verenigde Naties om deze internationale agenda te verwezenlijken. De huidige mondiale uitdagingen vragen 
steeds meer om lokale acties binnen een interdependente wereld. We zijn er ons van bewust dat deze duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen één geheel vormen en een ondeelbaar antwoord bieden op de mondiale uitdagingen.  
We reflecteren daarom over de rol die lokale besturen wereldwijd (kunnen) spelen bij de verwezenlijking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en benadrukken dat een sterk uitgewerkt lokaal mondiaal beleid (dat internationale rechtvaardigheid nastreeft 
via verschillende actieterreinen) daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren.  
We beseffen dat onze wereld momenteel nog verre van perfect is en dat ongelijkheid aan de grondslag ligt van armoede en onrecht. 
Bovendien wordt de wereld almaar kleiner. Mondiale uitdagingen zijn onderling afhankelijk, laten zich steeds meer voelen in plaatselijke 
gemeenschappen en daarom moeten we de systemen veranderen. 
We ijveren voor solidariteit en verbondenheid tussen volkeren als basishouding. Voor ons betekent duurzame ontwikkeling dat iedereen 
dezelfde rechten en opportuniteiten moet krijgen, nu, maar ook in de toekomst. Tegelijk willen we de draagkracht van de aarde niet 
onomkeerbaar in gevaar brengen.  
We onderschrijven het belang van deze doelen als de inclusieve en universele agenda voor duurzame en integrale 
ontwikkelingsprocessen tot en met 2030. Om deze mondiale doelen te realiseren, ontplooien we lokale acties.  
We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen wereldwijd een cruciale en gelijkaardige rol spelen in plaatselijke processen van duurzame 
ontwikkeling. Als het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, hebben we de democratische legitimiteit om hier een lokaal beleid 
voor te ontwikkelen. Deze nabijheid van bestuur plaatst de lokale overheden in de ideale positie om adequaat en efficiënt in te spelen op 
wat de bevolking op ons grondgebied nodig heeft. We promoten in deze context de internationale erkenning van onze territoriale rol in 
deze universele agenda tot 2030.  
We zijn blij dat de specifieke rol van steden en gemeenten in duurzame ontwikkeling erkend wordt in de formulering van het elfde doel 
(SDG 11: inclusieve, veilige, weerbare en duurzame steden en lokale gemeenschappen). Dit duurzame doel is op het lijf geschreven van 
de steden en gemeenten wereldwijd.  
We erkennen dat we als lokale overheden wereldwijd bondgenootschappen moeten aangaan. We zijn ervan overtuigd dat een effectieve 
duurzame ontwikkeling enkel door samenwerking mogelijk is. In eerste instantie betekent dit onderlinge samenwerking, binnen 
intergemeentelijke verbanden en lerende netwerken regionaal, nationaal én internationaal. Dit omvat ook op intra-gemeentelijk vlak een 
sector-overschrijdende visie die een transversale, integrale én multidisciplinaire aanpak vergt. Via internationale samenwerking zien we 
veel potentieel in het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen collega-ambtenaren en politici.  
We erkennen verder dat alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zonder uitzondering raken aan (deel)aspecten van onze lokale 
bevoegdheden, gaande van armoedebestrijding, via welzijn en gendergelijkheid voor jong en oud, over lokale economie, onderwijs, en 
consumptie tot energie en klimaatbeleid. Als lokale overheden hebben we vele van deze thema’s al opgenomen. We beseffen evenzeer 
dat we gedurende de komende vijftien jaar verdere stappen kunnen zetten om hier een extra inspanning voor te leveren.  
We roepen op tot een lokale vertaling van deze globale doelstellingen, aangepast aan eenieders lokale context. Deze duurzame doelen 
zijn zo fundamenteel dat het perspectief van de lokale overheden niet kan en mag ontbreken. De lokale focus vanuit gemeentelijk 
perspectief is ons inziens onontbeerlijk voor het bereiken van deze universele agenda in 2030.  
We onderzoeken het potentieel van deze doelen als een belangrijke kapstok om een coherent gemeentelijk beleid voor duurzame 
ontwikkeling uit te tekenen. Door lokale beleidscoherentie te voeren, zijn we een voorbeeld voor onze burgers die we individueel en 
collectief sensibiliseren en aanzetten tot actie. We engageren ons tot het opnemen en vertalen van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen in ons gemeentelijk beleid en beperken ons niet enkel tot intentieverklaringen, maar willen dit ook effectief 
meten, opvolgen en bijsturen waar nodig.  
We hanteren ook een specifieke regierol naar de andere actoren op ons grondgebied. In eerste instantie richten we ons op het 
maatschappelijk middenveld en de private sector. We zijn ervan overtuigd dat participatie van de burgers (al dan niet georganiseerd) aan 
het gemeentelijke beleid een belangrijke voorwaarde vormt voor goed lokaal bestuur. Gemeenten kunnen zowel het maatschappelijke 
middenveld als de private sector helpen meer duurzaam bewust te worden. We zijn ervan overtuigd dat lokale overheden voortrekkers 
kunnen zijn om een multi-stakeholder aanpak voor duurzame ontwikkeling toe te passen.  
We verzoeken de centrale overheden specifiek om ons als lokale besturen actief te betrekken bij de plannen en verwezenlijkingen in het 
kader van deze universele ontwikkelingsagenda op nationaal en regionaal vlak, zowel rechtstreeks als via de nationale organisaties van 
lokale besturen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mogen niet enkel benaderd worden vanuit een nationaal of regionaal 
perspectief. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat we dit – als lokale overheid - niet alleen kunnen bereiken en dat dit enkel lukt via een 
goed en evenwichtig samenspel tussen de verschillende overheidsniveaus. Het subsidiariteitsbeginsel hanteren we als een fundamenteel 
principe.  
We vragen dat de centrale overheidsinstanties de middelen, die gepaard gaan met onze bevoegdheden, garanderen of blijven garanderen 
zodat de lokale besturen hun cruciale bijdrage tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen realiseren. Dit vragen we niet enkel 
voor onze lokale bevoegdheden maar is evenzeer van toepassing op het laatst geformuleerde doel voor duurzame internationale 
partnerschappen tussen lokale besturen wereldwijd.  
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