
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 
Postbus 5305 
2280 HH Rijswijk 
 
Betreft: Verzoek om informatie ex artikel 44 van het Reglement van Orde  
Datum: 28 april 2021 
 
 
Geacht college,   
 
Sinds 2018 is gemeente Rijswijk een Global Goals-gemeente. Rijswijk committeerde zich hiermee aan het creëren 
van een beter leefbare en een meer duurzame omgeving. Gebaseerd op de 17 doelstellingen van de Verenigde 
Naties zoals armoedebestrijding; het verminderen van (kansen)ongelijkheid, het streven naar goede gezondheid en 
welzijn voor iedereen en het zorgen voor het klimaat. Thema’s die 3 jaar later, te midden van een crisis, relevanter 
zijn dan ooit. 

Tijdens een speciale Global Goals-bijeenkomst in 2018 werden de wensen van gemeente Rijswijk opgenomen in 
een tijdcapsule van de VNG. Gemeente ambtenaren, ambassadeurs (inwoners), instellingen en bedrijven zijn bij 
elkaar gebracht om de Rijswijkse doelen te bepalen. Doelen zijn een mooi uitgangspunt, maar uiteindelijk zijn er 
ook concrete plannen nodig én actie. 
 
In 2019 is er gepionierd met Smart City activiteiten, slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die 
ook te verbinden zijn aan de doelstellingen van de Global Goals. Ook is er een samenwerking opgetuigd met 
Ålesund (Noorwegen), om ideeën en voorstellen uit te wisselen. Hieruit ontstonden onder andere de KPI’s, om de 
voortgang beter te kunnen monitoren.  
 
Als er iets duidelijk is geworden in deze pandemie is het wel dat wij internationaal verbonden zijn. Willen wij na 
deze crisis terug naar het oude normaal, of willen wij een normaal creëren waarin wij actief werken aan het 
stimuleren van gelijke kansen, welvaart voor iedereen en leven in een groene en duurzame gemeente? 
 
Daarom heeft GroenLinks Rijswijk een aantal vragen: 
 
 1. Hoe staat onze gemeente er voor met betrekking tot het realiseren van de     
  gestelde Global Goals? 
 2. Kan het college door middel van de opgestelde KPI’s, meer inzicht geven in de     
  monitoring van de voortgang? 
 3. Hoe gaat u de raad hier in de toekomst over informeren? 
 4. Wat zijn de plannen van het college, op zowel korte als lange termijn, om verdere    
  invulling te geven aan de ambities die zijn vastgelegd rondom de Global Goals 
 5. Hoe vordert de samenwerking met Ålesund, en wat doet onze gemeente op     
  gebied van internationaal beleid/samenwerking? 
 6. Hoe verloopt het contact met de ambassadeurs? Welke afspraken zijn met hen    
  gemaakt?  
 7. Hoe wordt de groep ambassadeurs begeleid vanuit de gemeente? 
 8. Wat heeft de gemeente in samenwerking met de ambassadeurs al bereikt? 
 
 
Namens de fractie van GroenLinks,  
 
 
Hanneke van der Kooij en Lichelle de Bruijn 


