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Bestuurlijke Zaken

Geachte leden van de raad,
Utrecht heeft zich in 2016 uitgeroepen tot Global Goals City. Mede op uw verzoek is in 2017 gestart
met het ontwikkelen van een monitor waarmee we inzichtelijk maken hoe Gezond Stedelijk Leven
voor Iedereen in Utrecht op lokaal niveau zich verhoudt tot de Global Goals.
Bij deze presenteren we u de Global Goals monitor die gezien kan worden als een tussenproduct.
Vanaf 2021 worden de Global Goals regulier onderdeel van de Utrecht Monitor. Door te werken aan
de lange termijn Utrechtse agenda van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, draagt de gemeente
Utrecht bij aan de Global Goals. Monitoring geeft inzicht in de ontwikkeling van de stad in het
perspectief van de Global Goals. De Global Goals vormen een verbindende en internationale taal die
ons in staat stelt het Utrechtse verhaal te vertellen in een bredere context.
Landelijk zijn er verschillende initiatieven om op internationale doelen te monitoren. Met de VNG
werken we mee aan de ontwikkeling van een model voor monitoring op de Global Goals voor
gemeenten. De Global Goals worden breed herkend en gebruikt, binnen en buiten de organisatie van
de gemeente Utrecht. Steeds meer partijen gebruiken deze taal en verbinden zich aan deze doelen.
Vooral bij inkoop en ruimte (circulair, gebouwde omgeving) wordt de relatie met de Global Goals
steeds vaker gelegd omdat het een herkenbare taal is voor afnemers, leveranciers en financiers,
maar ook voor regionale partners, en bedrijfsleven. Monitoring helpt zodoende in bewustwording,
maar levert ook een gedeelde taal met partners, zowel lokaal als internationaal.
In deze monitor hebben we de lange termijndoelstellingen van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen
als uitgangspunt genomen en gekoppeld aan de Global Goals met passende indicatoren. Er zijn meer
dan 160 indicatoren verzameld die inzicht geven in de ontwikkeling van de stad, gekoppeld aan de
Global Goals. Dit geeft de huidige stand van zaken weer en kan steeds, naar aanleiding van
nieuwe cijfers of indicatoren, worden aangepast. De Global Goals worden bij de volgende Utrecht
Monitor meegenomen en zo verbonden aan onze reguliere manier van monitoren.
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