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Kennis nemen van 
Verdieping  uitvoeringsagenda college 2018 - 2022 
 
Inleiding 
Via het Bestuursakkoord heeft de raad ons uitgenodigd om de ambities uit het Bestuursakkoord te 
concretiseren. Wij hebben u in onze raadsinformatiebrief van 6 november 2018 geïnformeerd  over 
de stand van zaken. 
Bij de uitwerking van de begrippen duurzaam en dienstbaar zijn wij tot het inzicht gekomen dat de 
onderwerpen zich niet lenen voor de toezending van een eenvoudige planning. Wij nemen u daarom 
graag mee in onze verdiepingsslag.  
 
Informatie 
Duurzaamheid 
In onze eerdere raadsinformatiebrief stond: "Wij pakken de duurzaamheid bij de kop aan de hand 
van de Sustainable Development  Goals (www.SDGNederland.nl) omdat het Bestuursakkoord People 
Planet Profit als uitgangspunt kent. Deze doelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als 
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030. Daarmee vormen ze in onze ogen het uitgelezen 
kader om te gebruiken voor onze uitvoeringsagenda. Wij maken er onze eigen Goirlese duurzame 
ontwikkelingsdoelen van. Vervolgens zullen wij vaststellen in hoeverre wij vanuit het al lopende beleid 
en uitvoering daaraan bijdragen en wat wij nog missen om deze doelen te bereiken." 
 
De VNG heeft een vertaling gemaakt van de SDG's naar gemeentelijke domeinen die voor het 
grootste deel corresponderen met de nieuwe indeling van onze begroting. Dit betekent dat we als 
Nederlandse gemeenten  in gezamenlijkheid op weg gaan naar een duurzame wereld. Een voorbeeld 
daarvan is de uitwerking in het programma bedrijvigheid die overeenkomt met doelstelling 8 van de 
SDG. Deze is door de VNG  vertaald in "duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en 
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen".  
 
Dienstbaarheid 
In onze bovengenoemde raadsinformatiebrief stond: "Ten aanzien van dienstbaarheid richten wij ons 
op twee elkaar overlappende thema's. Aan de ene kant willen wij de basis van onze dienstverlening 
op orde brengen daar waar naar nodig. Aan de andere kant zullen wij ons richten op houding en 
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gedrag van de ambtenaar 2.0. Dit thema zal natuurlijk uitgebreid een plek krijgen in het organisatie-
ontwikkeltraject. Ook hier gaan wij toetsen wat wij al in huis hebben en wat wij nog moeten 
toevoegen".  
 
Voor de uitwerking van deze  thema's hebben wij aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van  
"Ambtelijk vakmanschap 3.0" (essay in opdracht van de Vereniging van gemeentesecretarissen, 
Vereniging voor overheidsmanagement en de Stichting innovatie, kwaliteit en professionalisering van 
het openbaar bestuur) waarin wordt ingegaan op de ambtenaar van de toekomst, een perspectief 
dat aansluit bij onze ambities. Met de concretisering hiervan hebben we het vertrouwen dat we onze 
doelen kunnen realiseren.  
 
Vorm van de uitvoeringsagenda 
Wanneer de uitvoeringagenda gereed willen wij deze op de website van de raad en op de website 
van de gemeente ontsluiten. Dat biedt de mogelijkheid om door middel van linkjes door te klikken 
naar onderliggende beleidsdocumenten, uitvoeringsprogramma's enz.   
 
Vervolg 
Wij gaan graag op zeer korte termijn het gesprek aan met de regiegroep om de uitwerking van de 
uitvoeringsagenda te agenderen en deze te bespreken. 
In afwachting hiervan geven wij uitvoering aan de opdrachten voor ons college vanuit het 
bestuursakkoord.  
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