
 
 

 

 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad  

en het college van Burgemeester en Wethouders 

Van Ridderkerk 

 

Ridderkerk, 16 oktober 2018 

 

Betreft: jaarverslag 2016-2017 

 

Mijne dames en Heren,  

Geacht college, 

 

 

Met gepaste trots bieden wij het jaarverslag over de periode 2016-2017 van de werkgroep 

‘fairtrade’ van de gemeente Ridderkerk aan. Na de gemeenteraadverkiezingen hebben we 

even gewacht op de vorming van het nieuwe college. Tevens had het geen zin om deze 

rapportage in de vakantieperiode op te sturen. Vandaar de enigszins verlate toezending. 

 

Het verslag concentreert zich op de periode na de toekenning van de titel fairtrade aan de 

gemeente op 26 mei 2016. Zoals blijkt uit dit verslag hebben we daarna niet stilgezeten. 

We hebben geprobeerd naast verdieping van de fairtrade gedachte – die met name laat 

zien dat bewoners en ondernemers in Ridderkerk bewust zijn van het feit dat zij deel 

uitmaken van een grotere wereld waar ongelijkheid nog steeds een groot probleem is -  

ook verbreding van ons werkterrein te bewerkstelligen door fairtrade meer aan de bredere 

duurzaamheidsdiscussie te koppelen.  

 

Dat is ten dele gelukt, mede met steun van de gemeente. Maar dit is nog lang geen 

gelopen race. We kunnen de fairtrade titel ook weer verliezen als we niet voldoende 

doorpakken en alert blijven dat ondernemers niet alleen een faitrade certificaat krijgen, 

maar hier ook blijvend aandacht aan besteden en het liefst meer doen dan nodig was om 

zich oorsponkelijk te kwalificeren voor certificering. We constateren bijvoorbeeld dat het 

niet eenvoudig is de werkgroep te blijven voeden met nieuw bloed en de Ridderkerkers te 

stimuleren met nieuwe initiatieven.  

 

De werkgroep zet in ieder geval in de komende tijd in op het verbreden van ons 

werkterrein in de richting van zorginstellingen, sport en scholen. Daar zouden we graag 

nog meer aandacht voor duurzaamheid – in sociale en ecologische zin – willen 

bewerkstelligen. 

 



 
 

 

Met uw blijvende steun moet dat mogelijk zijn.  

 

Moge deze rapportage bewijs zijn dat dit initiatief waard is om niet alleen te 

ondersteunen, maar liefst ook uit te bouwen. 

 

Met hartelijke groeten, 

 

 
Prof. Dr. Rob van Tulder 

Voorzitter werkgroep Fairtrade Ridderkerk 

 

Bijlage: jaarverslag 2016-2017 


