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Aan de Gemeenteraad

Beslispunten
1. Te streven naar het behalen van het predicaat ‘Fairtrade gemeente’
2. Medewerking te verlenen om dit mogelijk te maken.
Inleiding
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in de gemeente winkels, horeca, bedrijven,
organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. De landelijke
campagne fairtrade gemeente is een initiatief van de Stichting Max Havelaar, de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en het ICCO.
Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke
prijs krijgen voor hun producten en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn: geen
kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en met aandacht voor milieuvriendelijke
productieprocessen. Een fairtrade gemeente levert dan ook een belangrijke bijdrage aan duurzame
armoedebestrijding.
Om het predicaat Fairtrade gemeente te verkrijgen moet voldaan worden aan 6 criteria. Een ervan is
dat de gemeente zich uitspreekt voor Fairtrade. De overige criteria kunt u nalezen in het projectplan
Fairtrade Schiermonnikoog dat als bijlage is toegevoegd.
Voorgeschiedenis
De Provincie Fryslan heeft uitgesproken de titel fairtrade provincie te willen verwerven. Een
belangrijke voorwaarde is dat minstens 45% van de Friese gemeenten deze titel verwerven. In
september 2014 heeft de provincie Fryslan aan de gemeente Schiermonnikoog gevraagd om
Fairtrade gemeente te worden.
Aansluitend is op Schiermonnikoog een burgerinitiatief gestart met als doel de titel ‘faitrade gemeente’
te verwerven. De werkgroep “Fairtrade Schiermonnikoog” heeft o.a. een fairtrade nulmeting laten
uitvoeren en heeft lokale ondernemers en organisaties benaderd om het draagvlak te toetsen.
In 2008 is de gemeente Schiermonnikoog toegetreden tot de groep van millenniumgemeenten. Om de
eerlijke handel nadrukkelijker uit te dragen, is het gewenst om Fairtrade gemeente te worden.
Beoogd effect
Schiermonnikoog draagt door het gebruik van Fairtrade producten actief bij aan een duurzame
verbetering van de leef- en werkomstandigheden van boeren en ambachtslieden in
ontwikkelingslanden.
Fairtrade gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in de gemeente veel aandacht wordt besteed
aan “fair trade” eerlijke handel. Van winkels, supermarkten, horeca, bedrijven tot scholen,
verenigingen en kerken. In een fairtrade gemeente worden veel fairtrade producten verkocht en
gebruikt.
Argumenten
1. Als millenniumgemeente wordt invulling gegevenaan één van de millenniumdoelen; het
terugdringen van armoede in ontwikkelingslanden
2 We vervullen een voorbeeldfunctie en we geven een maatschappelijk signaal af waar we als
gemeente voor willen staan.
3 Fairtrade gemeente is een eervolle titel. Door als Waddeneiland die titel te verwerven zal
Schiermonnikoog zich positief profileren.

Kanttekeningen
De gemeente dient zich niet alleen uit te spreken voor fair trade, maar de gemeente moet daar ook
zelf naar handelen. Dit handelen bestaat voor een groot deel uit het opnemen van de principes van
eerlijke handel in haar inkoopbeleid. Het aankoop- en aanbestedingsbeleid zal hier verdere invulling
aan moeten geven. Zoals elke overheid moeten ook de gemeenten zich houden aan bepaalde regels.
Zo dienen ze de principes van mededinging, gelijkheid van inschrijvers en het verbod op discriminatie
te respecteren.
Financiën
De geraamde kosten voor te ondernemen acties komen voor vergoeding door de provincie Fryslan in
aanmerking.
Communicatie
Omtrent de communicatie vindt periodiek overleg plaats tussen de werkgroep en de portefeuillehouder
en de beleidsmedewerker van de gemeente. De gemeente zal de provincie Fryslan informeren over
het besluit, tegemoet te komen aan het verzoek om Fairtrade gemeente te worden.
Uitvoering
De werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog zorgt voor de uitvoering van het projectplan. Waar nodig zal
de gemeente de werkgroep faciliteren.
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Bijlagen die voor u ter inzage liggen in de raadsmap:
Verzoek van de provincie Fryslan (d.d. 26 september 2014)
Projectplan Fairtrade Schiermonnikoog (werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog)

