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aanvragen predicaat fairtrade gemeente
Geachte dames en heren,

Recent heeft de Stichting Wereldwinkel Purmerend ons gevraagd om mee te werken aan
het verkrijgen van het predicaat 'Fairtrade Gemeente', onderdeel van de campagne
'Fairtrade Gemeenten'.
Op dit moment vormen ICCO, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max
Havelaar de landelijke stuurgroep van deze campagne. Deze stuurgroep beoordeelt of
gemeenten voor het predicaat 'Fairtrade Gemeente' in aanmerking komen. Landelijk is
hiervoor een aantal criteria vastgelegd. Voor meer informatie over deze criteria verwijzen wij
u naar de bijlage.
De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op
ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, krijgen boeren en producenten
in ontwikkelingslanden de kans om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te
bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. ln een Fairtrade
Gemeente zorgen inwoners, winkels, maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale
overheid individueel en gezamenlijk voor meer eerlijke handel. De titel Fairtrade Gemeente
geeft aan dat de betreffende gemeente verder kijkt dan de eigen gemeente- en
landsgrenzen. Het levert daarmee een bijdrage aan de promotie van de gemeente. Alle
partijen (ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties) kunnen daaraan een
belangrijke bijdrage leveren.

Recent hebben wij overleg gehad met vertegenwoordigers van de Stichting Wereldwinkel
Purmerend over de onderlinge rolverdeling bij de aanvraag van dit predicaat en bij de
uitwerking c.q. uitvoering van de hieraan verbonden criteria. ln een notitie is nader
vastgelegd wat deze rollen dienen te zijn. De inzet van de gemeente blijft beperkt tot de
formele besluitvorming over het predicaat'Fairtrade Gemeente'en het leveren van
informatie en advies aan de werkgroep die zich met de uitwerking van dit predicaat gaat
bezighouden. De gemeente zal niet in een lokale werkgroep plaatsnemen. Wel zal er een
medewerker van het team Economie aan dit project worden gekoppeld.
bijlage(n):

1

behandeld door:
I

r
I

Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster
Telefoon: 0299 452 452
Website: www.beemster.net

telefoonnummer

geadresseerde
Gemeenteraad Beemster

ons kenmerk
1554642

datum
26 augustus 2021

Gelet op het vorenstaande zijn wij voornemens in te stemmen met:
het voorstel van de Stichting Wereldwinkel Purmerend om in 2021 een aanvraag
voor het predicaat'Fairtrade Gemeente' bij de landelijke organisatie in te dienen;
het afsprakenkader over de onderlinge rolverdeling tussen de gemeente en
wereldwinkel zoals dat door de onder 1 genoemde stichting is opgesteld.

1.
2.

Als u binnen vier weken na de verzenddatum van deze brief geen bezwaren of bedenkingen
tegen deze voorgenomen besluiten bij ons inbrengt, dan beschouwen we deze besluiten als
definitief.
Hoogachtend,
meester en wethouders van Beemster

C. Heerschop
burgemeester

Opmerking griffie:
De door het college voorgestelde procedure
voor de gevraagde reactie van de gemeenteraad
wordt geagendeerd in het raadspresidium van
13 september. In een eerdere vergelijkbare
procedure is vanuit de gemeenteraad
aangegeven dat als een uitspraak van de raad
wordt gevraagd, die moet worden gegeven in
een openbare raadsvergadering.

H.J.C
gemeentesecretaris
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Landelii ke context: criteria predicaat FaiÉradeGemee¡len
ln de handleiding Fairtrade Gemeente 2013 is een zestal criteria voor het predicaat
opgenomen. Deze criteria zijn als volgt geformuleerd:

Biilaqe

1

Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen. Als de
gemeente de titel al in handen heeft, dan zorgt de werkgroep ervoor dat de gemeente de
titel ook blijft behouden. De lokale werkgroep stelt jaarlijks een verantwoording op,
waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep
bestaat uit een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van
de samenleving, waaronder indien mogelijk iemand van de gemeente.
De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in. De
gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen vertalen hun steun voor
fairtrade in hun beleid en handelen hier naar.
ln de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht. De plaatseliike horeca
serveert fairtrade producten. Winkels en horeca laten duidelijk zien dat zij een fairtrade
aanbod hebben.
Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden,
bijvoorbeeld op scholen, activiteiten georganiseerd om de kennis over en de
betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de campagne. Ook
organiseren zij evenementen, bijvoorbeeld bij het behalen van de titel, en ontwikkelen zij
een strategie om de campagne lang in het nieuws te houden. Op de website van de
campagne worden allerlei voorbeelden getoond en ideeën gegeven voor het behalen
van voldoende media-aandacht.
Het zesde criterium is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, oftewel MVO. Er
bestaan naast fairtrade steeds meer initiatieven die een goede bijdrage leveren aan een
betere wereld. De Fairtrade Gemeente campagne wil deze initiatieven waarderen.
Daarom krijgen deze initiatieven een plek in het zesde criterium voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. ln deze handleiding staan een aantal opties opgenomen hoe
het criterium ingevuld kan worden.
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