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Uitvoering motie Fairtrade-gemeente

Geachte raad,
In november 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin de Westlandse gemeenteraad het
college verzocht heeft ‘de weg in te slaan om Fairtrade-gemeente te worden’ en 'te komen met
een voorstel dit mogelijk te maken'. Via deze brief informeert het college u over de overwegingen
en conclusies, besproken in het college op 21 augustus 2018.
Wat hebben we gedaan
Om uitvoering te geven aan de motie heeft de gemeente een inventarisatie laten doen naar de
haalbaarheid van de verschillende voorwaarden aan het predicaat. De inzet was primair gericht
op de maatschappelijke borging van Fairtrade in de gemeente. Dit bleek niet haalbaar, waarop
een extern bureau ingeschakeld is voor zowel het borgen van voldoende deelnemende bedrijven,
winkels als organisaties, als de opzet van een lokale werkgroep voor borging voor de komende
járen.

Waar staan we nu
De onderstaande criteria zijn vereist om het Fairtrade-predicaat te kunnen aanvragen:
1.
2.
3.

Een lokale werkgroep stimuleert fairtrade;
De lokale overheid kiest voor fairtrade;
Winkels en horeca verkopen fairtrade producten;

4.
5.

Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade;
Lokale (media) aandacht voor fairtrade;

6.

Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als gemeente van ruim 100.000 inwoners voldoet Westland aan de volgende criteria:
Ad 2
de gemeente kiest ook zelf voor fairtrade. In overleg met de Groene Schakel
Ad 3
Ad 4
Ad 5

worden zoveel mogelijk fairtrade producten aangeboden (koffie en thee);
minimaal 10 winkels en supermarkten doen mee en hebben fairtrade producten in de
schappen. Minimaal 10 horecabedrijven bieden fairtrade producten aan;
minimaal 5 bedrijven en 2 organisaties bieden fairtrade producten aan;
er zijn diverse artikelen gepubliceerd en activiteiten ondernomen om fairtrade onder de
aandacht te krijgen bij de inwoners van Westland;
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Ad 6

de gemeente bevordert maatschappelijk ondernemen via verschillende instrumenten,
waaronder via het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het MKB-fonds.

Voor criterium 1 zijn er het afgelopen jaar een aantal opties onderzocht. De inbedding in de
Westlandse samenleving is tot nu toe niet succesvol gebleken. Er is momenteel geen lokale
werkgroep fairtrade actief. Wel is er een bestaande stichting bereid gevonden om fairtrade actief
op te pakken. Met hen zijn er gesprekken gevoerd over de voorwaarden en doelstellingen. Het is
echter duidelijk gebleken dat zij dit alleen willen oppakken met een gemeentelijke financiële
ondersteuning van circa 625.000 per jaar (voor een periode van minimaal 4 jaar).
Overwegingen en conclusie college
Met deze kennis is het college tot de volgende overwegingen gekomen:
»
gelet op het brede aantal bedrijven en instellingen, die zich bij fairtrade hebben
aangesloten en de verspreiding van deze fairtrade-bedrijven over Westland, is er
voldoende potentieel om de fairtrade-gedachte uit te dragen en bredere maatschappelijke
«
*

bewustwording te creëren;
het is onvermijdelijk dat voor de aanvraag van het predicaat én de borging een lokale
werkgroep nodig is. De gemeente kan slechts faciliteren en enthousiasmeren;
de achterliggende activiteiten, met behulp van het externe bureau, hebben niet geleid tot
een zelfstandig initiatief vanuit de maatschappij. Wel is er een bestaande stichting bereid
gevonden deze rol te willen vervullen, maar alleen in het geval van gemeentelijke

*

ondersteuning;
het behalen (en continuering) van het predicaat zonder gemeentelijke financiële
ondersteuning is niet mogelijk.

Concluderend is het college tot het besluit gekomen onvoldoende maatschappelijke borging te
zien voor het behalen van het Fairtrade-predicaat.
Het college heeft inzet grote inzet gepleegd en de mogelijkheden onderzocht om te komen tot het
predicaat Fairtrade. Er is gebleken dat een breed aantal bedrijven en instellingen zich
aangesloten hebben en er is meer bewustwording gekomen. Echter moet het college constateren
dat het niet mogelijk is gebleken om een lokale werkgroep te organiseren.
Dit betekent dat wij niet aan één van de criteria kunnen voldoen. Om die reden hebben wij moeten
besluiten om dit traject af te sluiten. De betrokken partijen worden hierover geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
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