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Raadsleden,

Gemeentesecretaris.

RESOLUTIE BETREFFENDE HET BEHALEN VAN HET FAIRTRADEGEMEENTE-LABEL

DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Gavere; in bijzonder het actieplan (AP 89) “Het
gemeentebestuur brengt de Noord-Zuid-thematiek onder de aandacht van onze inwoners” en de onderliggende
actie (Act-144) “FairTradeGemeente: het gemeentebestuur streeft er naar het label van FairTradeGemeente te
halen”;
Overwegende dat in onze gemeente reeds een trekkersgroep actief is en dat deze de haalbaarheid van het werven
van het FairTrade-label voor de gemeente Gavere binnen een termijn van 18 maanden als realistisch beschouwen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een ambtenaar heeft aangeduid om dit engagement te helpen realiseren;
Overwegende dat de goedkeuring van de FairTrade-resolutie deel uitmaakt van de criteria voor het behalen van de
titel van FairTradeGemeente;
Overwegende dat de heer Willy Van Hove, schepen, stelt dat het de ambitie is om het label in de loop van 2015 te
behalen aangezien er reeds voldaan wordt aan meerdere van de zes criteria;
Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, dit een goed initiatief vindt; dat de trekkersgroep rekent op de
ondersteuning van de gemeente; dat er reeds 40 van de vooropgestelde 42 Oost-Vlaamse gemeenten het
engagement aangaan en er reeds 25 het label behaald hebben;
eenparig
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:

Verklaring van enkele begrippen die met het label FairTradeGemeente te maken hebben:
-

FairTradeGemeente: wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de
kleine boer in het Zuiden én de duurzame producent in het Noorden.

-

Duurzame producten en duurzame voeding steunen op drie pijlers:
-

economische: een realistische prijs waarin alle productiekosten verrekend worden en een
eerlijke vergoeding voor elke schakel in de keten - dus ook voor de producent. Door te
kiezen voor lokale, streekgebonden producten ondersteunen we ook de economie in eigen
regio.

-

sociale: kopen in de korte keten geeft rechtstreeks contact met de
voedselproducent en leidt tot wederzijds respect. Gezonde voeding is vers,
voedzaam, natuurlijk en bevat geen additieven.

-

ecologische: biologische producten zijn beter voor het milieu en het dierenwelzijn,
seizoensgebonden groenten en fruit vergen minder energie om te produceren en te
bewaren, en lokale productie en consumptie betekenen minder voedselkilometers.

Het gemeentebestuur stemt er principieel mee in dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal,
ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan:
-

de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun

arbeidsomstandigheden;
-

het aankopen van duurzame producten die dus op een economisch, sociaal en ecologische manier
zijn geproduceerd.

Het doel van deze campagne is eerlijke handel én duurzame lokale voeding te stimuleren.
Art. 3:

Het gemeentebestuur zal in zijn interne en externe communicatie aandacht besteden aan dit duurzaam
aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert.

Art. 4:

Om de titel van Fair Trade Gemeente te mogen dragen, zal het gemeentebestuur samen met de
trekkersgroep de zes criteria helpen realiseren binnen een tijdsperiode van 18 maanden:
1. Lokaal Bestuur:
Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog
minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de
cafetaria's.
Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via
communicatie naar haar personeel en inwoners toe.
2. Winkels & horeca
Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en
horecazaken. Daarvoor worden er doelstellingen vooropgesteld per aantal inwoners. De
winkels en horecazaken communiceren ook over het feit dat zij fairtradeproducten verkopen of
serveren.
3. Scholen, bedrijven & organisaties
Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert
daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de
betrokkenheid met Fair Trade te vergroten.
4. Media
De campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal
niveau. Daardoor bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers
zoals handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement.
5. Trekkersgroep
Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen.
Nadien zorgt die groep voor de continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een
jaarlijkse beoordeling. Daaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds een FairTradeGemeente
is.
6. Lokale duurzame voeding
Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat
lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt. Zowel thuis, als
op de werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt over dit initiatief duidelijk
gecommuniceerd.
Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een meerjareninitiatief opgestart, ofwel een
kortlopend project. In het tweede geval wel met garanties dat er jaarlijks een nieuw initiatief zal
genomen worden ter bevordering van het lokaal en duurzaam consumeren en produceren.

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling vrijetijdszaken en aan de trekkersgroep.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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Inlichtingen met betrekking tot dit dossier kunnen ingewonnen worden bij:
Alex Vertenten
Het dossier bevat de volgende stukken:
1.
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