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Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 23 juni 2020
Onderwerp: randvoorwaarden fairtrade gemeente Heusden
Doel: ter kennisname / ter informatie
Aanleiding: motie d.d. 7 november 2019 
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
Op 7 november 2019 nam u een motie aan om te onderzoeken wat er nodig is om een ‘fairtrade 
gemeente’ te worden. Deze raadsinformatiebrief bevat de gevraagde informatie. Verder vermelden we 
aan welke randvoorwaarden we als gemeente al voldoen en hoe wij hierin staan in relatie tot lopende 
projecten.

Informatie

Hoe worden we een fairtrade gemeente?1

Wanneer een gemeente aan de zes criteria van de fairtrade Gemeente campagne voldoet, dan 
komt de gemeente in aanmerking voor de titel fairtrade Gemeente. De gemeente is dan op 
verschillende fronten actief in eerlijke handel.

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.

Indicatoren voor het behalen van criterium 1:
 Er is een lokale werkgroep actief.
 De werkgroep heeft een werkplan ontwikkeld voor de campagne.
 De werkgroep houdt de lokale campagnepagina up-to-date.
 De gemeente neemt zitting in of steunt de lokale werkgroep.

2. 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.

Indicatoren criterium 2:
 De gemeente koopt fairtrade koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie 

en cacao) in. De principes voor eerlijke handel zijn bovendien verankerd in het 
inkoopbeleid van de gemeente. Dit kan de werkgroep aantonen door middel van het 
inkoopbeleid, door een raadsbesluit of een door de raad aangenomen motie waarin de 
gemeente de keuze voor eerlijke handelsprincipes expliciet heeft benoemd.

 60% van het totale volume koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie en 
cacao) dat aangeschaft is door de gemeente voldoet aan de criteria van eerlijke handel. 
De gemeente spreekt zich in een raadsbesluit uit om binnen vijf jaar 100% koffie en thee 
(eventueel te vervangen door fairtrade koffie en cacao) aan deze criteria te laten voldoen.

1 Ontleend aan: Maak ook jouw gemeente fairtrade, Handleiding Algemeen, juni 2013, www.fairtradegemeenten.nl
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 De gemeente levert praktisch of financieel een bijdrage aan de campagne.

3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht. De plaatselijke horeca 
serveert fairtrade producten. Winkels en horeca laten duidelijk zien dat zij een fairtrade 
aanbod hebben.

Indicatoren criterium 3:
Hieronder staat aangegeven hoeveel winkels een gemeente moet hebben om in aanmerking te 
komen voor de titel. Het aantal inwoners van de gemeente is hier als uitgangspunt genomen.

Aantal winkels per branche
Inwoneraantal Aantal supermarkten Giftshops en 

huishoudelijke artikelen
Wereldwinkel, waar of 
overige fairtrade winkels

30.000 tot 50.000 6 2 2

Inwoneraantal Vrije tijd en recreatie Horeca Overige branches
30.000 tot 50.000 2 4 2

4. 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.

Indicatoren voor het behalen van criterium 4:
 Bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij eerlijke producten inkopen en 

gebruiken.
 Bedrijven en organisaties gebruiken minimaal fairtrade koffie en thee (eventueel te 

vervangen door fairtrade koffie en cacao), en bij voorkeur ook andere producten, zoals 
fruit en zoetwaren in de kantine en bijvoorbeeld fairtrade kerstpakketten.

 Op hun website, in hun bedrijfsblad of via andere communicatiekanalen geeft het bedrijf 
of de organisatie aan dat zij fairtrade producten gebruiken.

Aantal bedrijven en organisaties per branche
Inwoneraantal Aantal bedrijven Aantal maatschappelijke 

organisaties
30.000 tot 50.000 4 8

5. 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.

Indicatoren voor het behalen van criterium 5:
 Er is een knipselmap met een verzameling van artikelen of bijdragen aan radio of 

televisie. Er zijn minimaal zes inhoudelijke artikelen verschenen of optredens in de media 
geweest.

 Er bestaat een communicatieplan waarin staat: wat, wordt aan wie, waar en wanneer op 
welke wijze gecommuniceerd?

 Het publiciteitsevenement heeft plaatsgevonden.
 De werkgroep zorgt ervoor dat hun eigen gemeente-pagina op 

www.fairtradegemeenten.nl altijd up-to-date is. Daarnaast wijst de werkgroep inwoners 
van de gemeente, maar ook media erop dat ze hier informatie kunnen vinden welke 
bedrijven, winkels en organisatie er in hun gemeente meedoen aan de campagne.

http://www.fairtradegemeenten.nl/
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Aan welke randvoorwaarden wordt al voldaan door onze gemeente?
Aan het tweede criterium “De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in”, 
voldoen wij deels. Wij kopen koffie en thee in met het UTZ certified keurmerk. UTZ Certified is een 
keurmerk voor eerlijke handel. Daarnaast kent ons aanbestedingsbeleid een vorm van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen door ‘social return on investment’. Door in aanbestedingen 
de voorkeur te geven aan bedrijven die werk(ervarings)plaatsen creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Standpunt college
Recent is de Economische Agenda Heusden door de raad vastgesteld. In het proces voor de 
economische agenda hebben we met verschillende branche-, ondernemersverenigingen en 
individuele ondernemers gesproken om de voor hen belangrijke onderwerpen boven water te krijgen. 
Hierbij zijn de thema’s arbeidsmarkt, duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie en ruimte voor 
bedrijvigheid benoemd. In het proces en de bijeenkomsten voor de (winkel)centrumactieplannen zijn 
onderwerpen als leegstand, samenwerking en het toekomstbestendig maken van winkels (in relatie tot 
internetverkopen) als belangrijke onderwerpen naar boven gekomen.

6. 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. In deze handleiding staat een aantal opties opgenomen hoe het criterium 
ingevuld kan worden.

Opties:
1. Winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen bestrijden; Denk aan vis 

met MSC keurmerk of hout met FSC keurmerk.
2. Stimuleer bedrijven en winkels met andere duurzame initiatieven (MVO breed); denk 

bijvoorbeeld aan een bedrijf dat groene stroom gebruikt en een eigen fonds heeft voor 
projecten in ontwikkelingslanden.

3. FairFinance; Stimuleer bedrijven, maar ook je lokale overheid om te beleggen in 
microkredieten.

4. Debattenreeks over MVO.
5. MVO award.
6. Klimaat; er bestaan initiatieven om klimaatvriendelijk of -neutraal te werken. Als werkgroep 

kun je bedrijven aanmoedigen mee te doen.
7. Bedenk je eigen initiatief; Je kunt natuurlijk ook je eigen MVO initiatief bedenken. Maar: 

het moet wel vergelijkbaar zijn met een van bovenstaande opties. Twijfel je of jouw 
initiatief mee kan tellen in dit criterium? Neem dan contact op met 
www.fairtradegemeenten.nl.

Indicatoren:
 De werkgroep geeft invulling aan het MVO criterium door minimaal één van de zes opties 

in de handleiding uit te werken; of door een gelijkwaardig ander initiatief op te zetten. De 
werkgroep heeft een actieve rol in de uitwerking van deze optie door bijvoorbeeld het 
initiëren, promoten of ondersteunen van een duurzaam initiatief.

 Winkels en bedrijven die meetellen in het criterium MVO kunnen niet uitdragen dat zij een 
fairtrade winkel zijn. Ze gebruiken of verkopen immers geen fairtrade producten. Je kunt 
deze winkels op een eigen manier belonen. Bijvoorbeeld met een speciale MVO 
raamsticker voor bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een betere wereld.
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Vanuit de Heusdense ondernemers en winkeliers voelen we, momenteel, weinig energie op het thema 
Fairtrade. Daarentegen werd tijdens het traject rondom de centrumactieplannen (CAP) wel duidelijk 
dat het thema ‘koop lokaal’ belangrijk werd gevonden. We gaan samen met ondernemers dit 
onderwerp oppakken. Denk hierbij ook aan samenwerking met de Duinboeren die al reeds verenigd 
zijn binnen Duingoed om hun lokale producten te promoten.

Een belangrijk onderdeel van de randvoorwaarden voor een fairtrade gemeente is om plaatselijke 
winkels, maatschappelijke organisaties en bedrijven te bewegen fairtrade producten in te kopen en te 
gebruiken (criterium 3 en 4). Fairtrade is in onze ogen een onderwerp dat vanuit de ondernemers zelf 
moet komen, wil er een gedragen campagne kunnen worden opgestart. Het moet geen door de 
overheid gedreven campagne worden. 

Daarnaast hebben de ondernemers in de huidige coronacrisis moeite om het hoofd boven water te 
houden. Wij willen hen momenteel niet vragen om extra werkzaamheden in de vorm van fairtrade uit 
te voeren. Mochten ondernemers in de toekomst behoefte hebben aan fairtrade dan zijn wij er zeker 
voorstander van om daar als gemeente op aan te haken. 

Bij aanbestedingen passen wij, wanneer dit mogelijk is, de duurzaamheidscriteria toe die door 
PIANOo1 zijn opgesteld. 

1 Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat


