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Samenvatting
U heeft begin 2010 de wens uitgesproken om In 2010 van Dordrecht een officiële
Fairtrade Gemeente te maken.
Deze raadsinformatie brief gaat over de voortgang van dit besluit.
De aanvraag voor de officiële titel is begin september ingediend.
We verwachten eind oktober 2010 uitsluitsel te krijgen of Dordrecht aan alle
criteria voldoet en de titel Fairtrade Gemeente krijgt.
1. Wat is de aanleiding?
Op 12 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten om Fairtrade
gemeente te worden en de daarbij behorende titel te behalen in 2010.
Hiervoor moet de gemeente aan een aantal criteria voldoen en om deze te
behalen zijn geld en middelen toegekend.
2. Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad wil graag dat Dordrecht Fairtrade Gemeente wordt.
Een Fairtrade gemeente is een gemeente waar bijzonder veel aandacht besteed
wordt aan eerlijke handel. Van bedrijven tot het café om de hoek, van school tot
sportkantine, in supermarkt en kledingzaak. De Fairtrade Gemeente campagne
hanteert een zestal criteria waaraan een Fairtrade gemeente moet voldoen.
In het kort zijn de zes criteria:
- er is een lokale werkgroep actief;
- de lokale overheid koopt eerlijke producten en steunt de campagne;
- de plaatselijke winkels en horeca verkopen fairtrade producten;
- bedrijven en organisaties gebruiken eerlijke producten;
- de campagne krijgt aandacht in de media;
- ook andere goede initiatieven worden beloond, zoals Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Voor Dordrecht zijn de precieze criteria in onderstaand overzicht verwerkt met de
stand van zaken.
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Onderwerp

Aantal nodig

Behaald

Kledingwinkels

17

16

Supermarkten

15

15

Giftshops

5

6

Recreatie

3

5

Horeca

10

16

Overige branches

10

23

Bedrijven

20

26

Organisaties

30

31

Overige criteria:
Er is een werkgroep actief

Een lokale werkgroep is
actief

Er is media aandacht voor
Fairtrade

Regelmatige media
uitingen

Regelmatig is Fairtrade in
het nieuws met acties,
artikelen, bijeenkomsten
en er is een speciale krant
uitgegeven.

De gemeente steunt de
campagne.

De gemeente steunt de
campagne met geld en
middelen

Een coördinator is
aangesteld met subsidie
van de gemeente en de
gemeente communiceert
over fairtrade

De gemeenteorganisatie
koopt eerlijk in.

In het aanbestedingsbeleid
van de gemeente zijn de
normen van fairtrade
(FLO/IFAT) opgenomen

In de aanbesteding wordt
rekening gehouden met de
criteria van Senter Novem;
de koffie wordt 100%
fairtrade aanbesteed.
In de komende
aanbestedingen voor
catering en bedrijfskleding
moeten de fairtrade criteria
worden opgenomen.

MVO activiteiten worden
ontwikkeld

Er is een nieuw initiatief op
het gebied van MVO
gelanceerd

De werkgroep heeft diverse
nieuwe initiatieven op dit
gebied georganiseerd zoals
workshops en
"communities of practice".

Inmiddels heeft de werkgroep de titel aangevraagd met de indieningsronde van
9 september.
Een landelijke commissie zal de aanvraag beoordelen en steekproefsgewijs een
controle uitoefenen. Daarna beslist zij of Dordrecht de titel Fairtrade Gemeente
krijgt. Dit zullen we omstreeks eind oktober te horen krijgen.
4. Inspraak en communicatie
Bij toekenning van de titel wil de werkgroep dit graag vieren met het
gemeentebestuur in een kleine bijeenkomst. Hierbij zal pers worden uitgenodigd.
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5. Vervolgtraject besluitvorming
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de titel Fairtrade Gemeente in 2010 zal worden
behaald. Na 9 september zijn er namelijk nog 3 indieningsronden, dus mocht deze
aanvraag niet gehonoreerd worden dan hebben we nog 3 kansen om de criteria te
behalen en de titel in 2010 aan te vragen en te behalen.
6. Wat mag het kosten?
N.v.t.
7. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen.
Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de loco-secretaris
de bulgemeester
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