Technische vragen over geagendeerde onderwerpen
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1

RC 5

De schriftelijke reactie van de provincie is nog steeds niet
toegevoegd aan de stukken. Mogen wij er vanuit gaan dat
u deze nog steeds niet heeft ontvangen?
Is hier in de tussentijd nog contact over geweest met de
provincie?

De portefeuillehouder heeft op 30 september 2021
gesproken met de gedeputeerde.
De brief van de provincie is op 30 september 2021
ontvangen. En is inmiddels ook toegevoegd aan de
stukken.
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RC 6

In de criteria voor het predicaat staat dat plaatselijke
winkels en horeca fairtrade producten verkopen en dat
maatschappelijke organisaties en bedrijven fairtrade
producten gebruiken. Hoe wilt u dit bewerkstelligen, wat
moeten wij ons hierbij voorstellen?
a) Worden hiermee alle ondernemers en organisaties
bedoeld of een bepaald percentage?
b) Is het de bedoeling dat bij deze ondernemers en
organisaties het gehele assortiment fairtrade is of een
bepaald percentage naast het eigen, oude,
assortiment?
c) Worden ondernemers en organisaties verplicht hier aan
mee te doen?

a) Het is vooral de bedoeling om zo veel mogelijk
ondernemers en organisaties bij het fairtrade predicaat
te betrekken. Hiervoor is geen percentage vastgelegd.
b) Dat kan lokaal nader worden ingevuld. Uiteraard willen
we dat ondernemers al hun producten fairtrade maken
maar dat is niet in alle gevallen mogelijk omdat nog niet
alle producten ‘fairtrade’ zijn.
c) Nee het is geen verplichting. Deelname is vooral op
vrijwillige basis. De Stichting Wereldwinkel zal de
ondernemers vooral moeten verleiden en overtuigen.
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RC 7

Bij het antwoord op de technische vragen van
PvdA/GroenLinks is gezegd dat er voor agendering van dit
onderwerp een bespreeknotitie zou komen, met het
collegeverslag en de motivering van de fractie als basis.
Kunnen wij deze bespreeknotitie en de motivering nog
verwachten?

Beantwoording door de griffie:
De motivatie voor de agendering met de bespreekpunten is
op 5 oktober ontvangen en toegevoegd aan de
vergaderstukken.

