
                                                                                                                                     

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

en het college van Burgemeester en Wethouders 

van Ridderkerk 

 

                                                                                                 Ridderkerk, 21 februari 2022                              

 

Betreft: jaarverslag 2021  

 

Geacht college, Geachte raad, 

 

Bij deze bieden wij het jaarverslag over het jaar 2021 van de werkgroep ‘Fairtrade’ van de 

gemeente Ridderkerk aan. 

 

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

de belangstelling hebben gestaan. We zijn erg blij met de steun van de gemeente, met name 

op het vlak van ambtelijke ondersteuning. Op 30 december hebben we het bericht gekregen 

van de jury van de landelijke campagne dat we ook de komende twee jaar weer het 

predikaat Fairtrade kunnen voeren. Dat is goed nieuws met dank aan de leden van de 

werkgroep – en vooral Frans de Graaff als aan de gemeente gelieerde ondersteuner .De 

continuering is verre van vanzelfsprekend. Elke twee jaar toetst een jury of the titel nog 

terecht is. En dat is ook gebleken. Ondank corona heeft de werkgroep belangrijke activiteiten 

weten te continueren en zelfs op sommige terreinen weten uit te bouwen. Dat hebben we 

gedaan door met de buurgemeenten samen te werken. Dat is echter vanwege Corona wat 

minder snel gegaan dan men had gehoopt, dus de inschatting dat we door samen te werken 

met andere gemeenten sterker zouden kunnen staan, is nog niet helemaal waar gemaakt.  

 

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

belangrijk punt van blijvende aandacht is daarbij de Wereldwinkel (en in het verlengde 

daarvan de Stichting Wereldwerk). We blijven u erop attent maken 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. Daar zal blijvend 

aandacht aan besteed moeten worden. 

 

Het komende jaar staan wederom acties met de scholen en kerken in de planning. Op het 

gebied van ecologische duurzaamheid (zonnepanelen, windenergie, energietransitie) is de 

gemeente al erg actief.  

 

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 2021 


