Juryrapport Fairtrade Gemeente - Gooise Meren
23 februari 2018
De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de gemeente Gooise Meren voor de titel
'Fairtrade Gemeente' positief beoordeeld. De jury vindt dat Gooise Meren voldoet aan de zes
criteria van de campagne. Onderstaand een uitgebreide reactie.
De jury feliciteert de gemeente Gooise Meren met het behalen van de titel Fairtrade Gemeente. Het
kernteam heeft hiervoor een goed resultaat neergezet, waar u als gemeente erkentelijk voor mag
zijn. Deze ‘titelverlenging’ heeft betrekking op 2018 en 2019. Aan het einde van 2019 daagt de jury
het kernteam uit om met een Verdiepingsplan te komen voor 2020 en 2021.
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Criterium

Reactie jury Fairtrade Gemeente

Criterium 1: lokale werkgroep

Het enthousiaste kernteam heeft zich ingezet om de titel
Gooise Meren in de wacht te slepen. Bussum had al de
titel Fairtrade Gemeente. Na de fusie met Naarden en
Muiden was daar de uitdaging om aan de criteria van een
grotere gemeente te voldoen. De klus is geklaard.
Complimenten aan het kernteam voor hun inzet en
continueren van de lokale campagne.
voldoet: ja

Criterium 2: gemeentebestuur

Het gemeentebestuur wil graag Fairtrade Gemeente zijn
en heeft in haar bestuursakkoord opgenomen dat er een
duurzaam inkoopbeleid wordt gevoerd. De jury ziet graag
een document tegemoet, waaruit dat laatste blijkt en door
de gemeenteraad is vastgelegd. De koffievoorziening is
nog geen 100% bij de koffieautomaten omdat zoals wordt
gezegd “…de oude voorraden eerst worden opgemaakt”.
De jury vraagt het kernteam een vinger aan de pols te
houden en om een tijdpad te vragen bij het
gemeentebestuur.
voldoet: ja

Pagina 1-2

Criterium 3: winkels en horeca

Het aantal winkels en horecagelegenheden, dat is
aangesloten bij de gemeentelijke campagne overtreft met
60% het minimaal vereiste aantal. De jury is hier zeer
content mee. Ook is er een Eerlijk Winkelenroute, die
echter nog beperkt blijft tot Bussum. Breidt deze ook uit
naar Naarden en Muiden is ons urgente advies. Ook hoopt
de jury dat het uitreiken van een ondernemersprijs zal
leiden tot een vertegenwoordiger uit deze branche voor het
kernteam.
voldoet: ja

Criterium 4: bedrijven en organisaties

Minder tevreden is de jury over het aantal bedrijven en
maatschappelijke organisaties bij criterium 4. De
gemeente kan niet worden meegeteld als 8ste bedrijf, want
in criterium 2 wordt de gemeente al opgenomen. Ook het
aantal maatschappelijke organisaties blijft achter bij de 15,
die tellen voor de titel. Wellicht zijn er bij
kerkgenootschappen of scholen nog twee geschikte
kandidaten?
voldoet: ja

Criterium 5: media-aandacht

Er is voldoende media aandacht. Gebruik facebook niet
alleen om te bevestigen dat er gewerkt wordt aan de
Fairtrade Gemeente campagne, maar laat regelmatig zien
welke vorderingen gemaakt worden. Niets is zo negatief
als een facebookpagina, die achterloopt. De website ziet er
aantrekkelijk uit, maar wordt niet voldoende gevoed met
nieuwe informatie. Ook hier wordt een continue inzet
vereist, wil een website functioneren.
voldoet: ja

Criterium 6: MVO

Over MVO en duurzaamheid laat het kernteam zien, dat
hier aandacht voor is. De jury heeft geen tekortkoming
geconstateerd en stelt vast dat aan criterium 6 wordt
voldaan.
voldoet: ja
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