
 

  

Motie 8 is met 17 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, GroenLinks, D66, PvdA, 

Lokaal Sociaal 21, Burger Belangen Roosendaal) en 16 stemmen tegen (CDA, 

ChristenUnie, Wezenbeek, VVD, VLP) aangenomen. 

Motie 8 

Verkenning Fairtrade Gemeente 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 november 2021, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022. 
 
Overwegende dat:  

• Keuzes rondom de inkoop en het gebruik van producten die wij maken tegenwoordig vaak 
invloed hebben op mensen in andere delen van de wereld;  

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Roosendaal belangrijk wordt 
gevonden, zo ook duurzaamheid;  

• Dat de gemeenteraad in 2017 al de intentie heeft uitgesproken hiermee in het kader van global 
goals verder te willen; 

• Het stimuleren en toepassen van eerlijke handel een manier is om wereldwijd invulling te geven 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;  
 

Constaterende dat:  

• Er een Fairtrade campagne is die gemeente, instellingen en bedrijfsleven aan concrete en 
meetbare doelstellingen bindt, waarbij de titel Fairtrade Gemeente kan worden behaald; 

• Gemeenten hierbij zelf een plan maken, samen met instellingen en bedrijfsleven, ten aanzien van 
hoe een gemeente het beste fairtrede-gemeente kan zijn; 

• Er in de gemeente diverse stakeholders zijn die interesse hebben getoond om deze handschoen 
samen met de gemeente op te pakken;  
 

Van mening zijnde dat:  

• Het de moeite waard is om een nadere verkenning te doen naar hoe de gemeente Roosendaal 
fairtrade gemeente zou kunnen zijn en het predicaat Fairtrade Gemeente kan krijgen en 
behouden; 
 

Besluit: 
1. Om een werkgroep in te stellen met daarin vertegenwoordigd een afvaardiging van de raad, het 

college/ambtelijke ondersteuning, alsmede stakeholders binnen de gemeente die willen 
meedenken over Roosendaal als fairtrade gemeente;  

2. Deze werkgroep een verkenning te laten doen ten aanzien van hoe de gemeente Roosendaal 
fairtrade-gemeente kan zijn en het predicaat Fairtrade Gemeente kan krijgen en behouden; 

3. De uitwerking van deze verkenning aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
Namens, 

GroenLinks, Annette Gepkens 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas-Cleeren 
D66, Harm Emmen 
PvdA, Michael Yap 


