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AANVULLEND PUNT: OPNAME SDGs in MJP 

 

Toelichting 

 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) 

werden in september 2015 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties. Het gaat om 17 doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling op wereldschaal 

maar ook voor gemeenten en OCMW’s zijn deze interessant als kader voor het lokale 

beleid. Een voorbeeld hiervan is de doelstelling ‘Leven in het water’. Daar is ook in Dilbeek 

nog werk aan. 

 

De VVSG ging in 2017 van start met een piloottraject rond de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), waarbij ze onderzochten hoe duurzaamheid op een 

coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen 

(2020-2025), de eerste sinds de goedkeuring van de SDGs door de Verenigde Naties. De 

conclusie van de VVSG is, terecht, dat de SDGs moeten verankerd worden in de 

beleidsplanning om duurzame ontwikkeling structureel te verankeren in het gemeentelijk 

beleid. Een dergelijke structurele verankering zal ook in Dilbeek zeker zijn meerwaarde 

hebben. 

 

Om besturen en administraties te ondersteunen bij deze verankering ontwikkelde de VVSG, 

in samenwerking met enkele pilootgemeenten, verschillende tools, waaronder de SDG-

impactanalyse en 205 SDG-indicatoren, die sinds begin januari 2019 ter beschikking 

werden gesteld. 

 

De gemeenteraad geeft met deze beslissing opdracht aan het bestuur en aan de 

administratie om bij de voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan, gebruik te 

maken van de door de VVSG aangereikte tools, om waar mogelijk te komen tot een 

meerjarenplan waarin de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn verwerkt. 

 

Juridisch kader 

 

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 176 en 249. 

 

Voorstel van beslissing 

 

Artikel 1 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en 

schepenen en aan het managementteam om bij de opmaak van het 

meerjarenplan (2020-2025) de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als 

structureel referentiekader te gebruiken, conform de tools aangereikt door 

de VVSG. 


