
 
Aan de leden van de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders 

van Ridderkerk  

  

                                                                                                 Ridderkerk, 14 juni 2021                                       

Betreft : jaarverslag 2020   

  

Geacht college, Geachte raad,  

  

Bij deze bieden wij het jaarverslag over het jaar 2020 van de werkgroep ‘Fairtrade’ van de 

gemeente Ridderkerk aan.  

  

We kunnen constateren dat de werkgroep ook het afgelopen jaar veel in de belangstelling 

heeft gestaan. We zijn erg blij met de steun van de gemeente, met name op het vlak van 

ambtelijke ondersteuning. We hebben het afgelopen jaar de Fairtrade titel – ondanks corona 

– weten te continueren en uit te bouwen. Dat hebben we onder andere gedaan door met de 

buurgemeenten samen te werken. Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht zijn inmiddels al ver 

gevorderd om ook Fairtrade gemeente te worden. Wij denken dat we samen met deze 

gemeenten sterker staan en wellicht nog nadere stappen kunnen gaan maken. Dat zal 

vooral kunnen zodra Corona ons minder in zijn greep houdt.  

  

Andere belangrijke activiteiten van het afgelopen jaar kunt u in dit jaarverslag lezen. Een 

laatste belangrijke punt van aandacht is de Wereldwinkel (en in het verlengde daarvan de 

Stichting Wereldwerk). Einde van het afgelopen jaar is daarvoor gelukkig ook samen met de 

gemeente actie gevoerd. Maar we maken u er op attent dat de continuïteit van de 

Wereldwinkel en daarmee ook een belangrijke speler in het waarmaken van de sociale 

duurzaamheidsgedachte van de gemeente niet vanzelfsprekend is. Inmiddels hebben wij 

daarover ook gesprekken gevoerd met de betreffende wethouder en zijn blij dat deze zorg 

breed gedeeld wordt.  

  

Het komende jaar staan acties met de scholen en kerken in de planning. Eind dit jaar staat 

ook de volgende continueringsaanvraag op het programma. Op het gebied van  

duurzaamheid is de gemeente al erg actief. Een volgende stap om nog meer werk te maken 

van de ‘Duurzame Doelen’ zou een aansluiting kunnen zijn bij de campagne van de VNG 

om duurzaamheid als een integraal vraagstuk aan te pakken: ecologisch, sociaal en 

economisch. Wij zijn daar als Fairtrade werkgroep gaarne toe bereid om dit verder te 

ondersteunen.  

  

We hopen op uw steun en danken voor de steun van het afgelopen jaar.  

  

Met vriendelijke groeten,  

  
Prof.Dr. Rob van Tulder  

Voorzitter werkgroep Fairtrade Ridderkerk                                        Bijlage : jaarverslag 2020  


