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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De 9 Fair Trade-gemeenten in de provincie roepen de andere gemeenten op om
binnen afzienbare tijd ook Fair Trade-gemeente te worden. Inmiddels heeft de
provincie Utrecht de ambitie uitgesproken om in 2015 de eerste Fair Tradeprovincie te zijn. Een loffelijk streven waarvoor de PCG op zich wel sympathie
heeft… Is het, gelet op de financiën en het beslag op ambtelijke capaciteit,
haalbaar en reëel om de gemeente Wijk bij Duurstede binnen afzienbare termijn
op het lijstje van de Fair Trade-gemeenten te krijgen? Er komt immers best wat
bij kijken om het predicaat te mogen dragen…
2) Heeft de provincie financiële middelen en menskracht gereserveerd om hun
ambitie kracht bij te zetten om de eerste Fair Trade-provincie te worden? Is er van
de provincie een concrete bijdrage te verwachten mocht de gemeente Wijk bij
Duurstede de ambitie hebben om Fair Trade-gemeente te worden?
Toelichting:
Mede als gevolg van de zorgelijke financiële omstandigheden van onze gemeente is er geen
budget om het thema ‘duurzaamheid’ concreter vorm te geven. Dat is jammer, het gaat ons
immers allen aan. Duurzaamheid kan niet zomaar worden afgedaan als een ‘linkse hobby’…
Een mogelijkheid om een onderdeel van duurzaamheid op te pakken is: wordt Fair Tradegemeente! Fair Trade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden
waarin zij werken menswaardig zijn: geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en
met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Op deze manier wordt er een
belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding.
In de provincie Utrecht zijn er inmiddels 9 Fair Trade-gemeenten. Recent heeft de provincie
Utrecht de ambitie kenbaar gemaakt om in 2015 de eerste Fair Trade-provincie te zijn!
Hiervoor spant de provincie zich in om in 2015 nog minstens 3 Fair Trade-gemeenten aan de
lijst toe te voegen en in 8 gemeenten een actieve werkgroep op te zetten. Wellicht is het
handig om bij het initiatief van de provincie aan te haken, misschien hebben zij daar wel een
‘potje’ voor gereserveerd!
Het vereist wel de nodige inzet om het predicaat Fair Trade-gemeente te mogen dragen. De
criteria waaraan een gemeente o.a. moet voldoen zijn:
1) Er is een lokale werkgroep met mensen uit verschillende sectoren van de
samenleving.

2) De gemeente spreekt zich uit voor Fair Trade en koopt Fair Trade producten in.
3) In een bepaald aantal plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht en de
plaatselijke horeca serveert Fair Trade producten.
4) Maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) gebruiken Fair
Trade producten.
5) De werkgroep zorgt voor lokale publiciteit en zet een initiatief Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen op.
Al met al komt er best wat bij kijken… Is het een reële ambitie om de gemeente Wijk bij
Duurstede op het lijstje van de Fair Trade-gemeenten van de provincie te krijgen? Het woord
is aan het college…!
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