
 

 

  
 
 
MOTIE FAIRTRADE 
 
 

Naam gemeenteraadsfractie ChristenUnie, GroenLinks, D66 

Datum raadsvergadering 6 november 2018 

Volgnummer M .. (in te vullen door de griffie) 

□  Behoort bij agendapunt nr. 6 

Onderwerp  Bedrijfsvoering 
 
Ondergetekenden dienen de volgende motie in: 
 
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 6 november 2018 
 
Constaterende:  
 

• dat keuzes rondom de inkoop en het gebruik van producten die wij in het Westen maken tegen-
woordig vaak invloed hebben op mensen in andere delen van de wereld;  

• dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende beleidsterreinen van de ge-
meente Hollands Kroon belangrijk wordt gevonden;  

• dat duurzaamheid al een belangrijk criterium is in het gemeentelijk inkoopbeleid;  
• dat het stimuleren en toepassen van eerlijke handel een manier is om wereldwijd invulling te ge-

ven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;  
• dat er een FairTrade campagne is die overheden, instellingen en bedrijfsleven aan concrete en 

meetbare doelstellingen bindt;  
• dat er reeds 86 gemeenten, waaronder Drechterland, Alkmaar, Amsterdam, Bergen en Langedijk 

zijn die de titel ‘FairTrade’ voeren, op grond van het feit dat ze voldoen aan de criteria die daar-
voor gelden;  

  
Overwegende: 
 

• dat met het behalen van de titel FairTrade Gemeente uitvoering wordt gegeven aan het be-
leid betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

• dat het behalen van de titel FairTrade Gemeente bijdraagt aan de kernwaarde “respect” van Hol-
lands Kroon; 

  
Spreken uit:  
 

• eerlijke handel  te willen stimuleren en toepassen in het beleid van de gemeente Hollands Kroon;  
• er naar te streven een Fairtrade Gemeente te worden;  

 
Verzoeken daartoe het college om: 
 



 

 

• arbeidsomstandigheden en milieubelasting wereldwijd waar mogelijk mee te nemen bij het for-
muleren van inkoopcriteria;  

• een plan van aanpak te maken om te kunnen voldoen aan de criteria die gelden voor het behalen 
van de titel FairTrade Gemeente;   

• de uitkomsten van dat plan van aanpak ter besluitvorming voor te leggen aan de raad van Hol-
lands Kroon; 

  
en gaan over tot de orde van de dag.  
 
 
Johan Paul de Groot (ChristenUnie) 
 
 
Lilian Peters (GroenLinks) 
 
 
Liesbeth Vlietstra (D66) 
 
 


