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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
GroenLinks is heel trots dat de Hof van Twente in januari 2019 de titel FairTrade 
gemeente heeft mogen ontvangen van de landelijke jury FairTrade gemeente-
campagne. Deze toekenning is het resultaat van de publiek-private samenwerking 
tussen het kernteam FairTrade Hof van Twente, deelnemende bedrijven, supermarkten, 
scholen en de gemeente. In het juryrapport is destijds aangegeven dat de gemeente nog 
wel werk moet maken van het gebruik van FairTrade producten in de eigen organisatie 
en het bevorderen van de FairTrade gedachte binnen en buiten haar organisatie. 
Inbedding van FairTrade principes in het beleid t.a.v. sociaal duurzaam inkopen, 
educatie en regionale samenwerking wordt genoemd in de handleiding FairTrade 
gemeentecampagne.  GroenLinks is daarom blij dat in 2020 de gemeente overgegaan is 
op het nuttigen van FairTrade koffie.  
 
De landelijke Fairtrade gemeentecampagne geeft ook aan dat FairTrade naadloos past 
in de door de Verenigde Naties uitgeroepen Duurzame Ontwikkelingsdoelen campagne 
(UN sustainable development goals - SDGs). Met Fairtrade worden niet minder dan 10 
van de 17 duurzaamheidsdoelen bevorderd.  
 
GroenLinks is van mening dat de duurzame ontwikkelingsdoelen en daarmee ook 
FairTrade richtinggevend kunnen zijn bij de gemeentelijke inzet op duurzaam 
economisch herstel. Dat deze gedachte ondersteund wordt door veel bestuurders, blijkt 
uit het feit dat dit onderwerp op de agenda staat van de VNG Bestuurdersdag op 27 
november aanstaande. Daarnaast heeft de provincie Overijssel recentelijk een studie 
gepubliceerd over de vorderingen die gemeenten maken met de duurzame 
ontwikkelingsdoelen; 
https://public.tableau.com/profile/team.beleidsinformatie.provincie.overijssel#!/vizhome/D
ashboardSDGOverijssel/GemeenteperSDG.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

GroenLinks heeft voor het college de volgende vragen: 
1. Kan het college aangeven welke activiteiten de verschillende gemeentelijke 

afdelingen in 2020 hebben ontplooid in het kader van het voortzetten van de 
FairTrade gemeente campagne? 

De gemeente heeft in 2020 de kerngroep Fairtrade ondersteund door via de interne en 
externe communicatiemiddelen van de gemeente bekendheid te geven aan de 
campagne. Hierover zijn werkafspraken gemaakt met de kerngroep Fairtrade Hof van 
Twente en er is een vaste contactpersoon bij de gemeente voor hen. Daarnaast wordt 
Fairtrade koffie geschonken in het gemeentehuis sinds de ingebruikname van de nieuwe 
koffieautomaten in het voorjaar van 2020. Tot slot zijn in 2020 op diverse invalswegen de 
bekende oranje bordjes geplaatst van Fairtrade Hof van Twente. 
 
2. Staat het college in 2021 nog steeds achter de FairTrade gemeentecampagne? 

En zo ja, op welke wijze gaat het college hier concreet invulling aan geven? 
Het college staat nog steeds achter het inwonersinitiatief en blijft dit ondersteunen door 
uit te spreken dat Hof van Twent een fairtrade gemeente is en door de kerngroep te 
blijven ondersteunen met kennis, kunde en communicatie. Daarnaast is eerlijke handel 
verankerd in ons inkoopbeleid omdat we de principes toepassen van MVI 
(Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) waardoor Fairtrade vanuit inkoop nog eens extra 
wordt benadrukt. 
 
3. Hoe staat het college ten aanzien van de stelling dat de SDGs richtinggevend 

kunnen zijn bij de gemeentelijke inzet voor duurzaam economisch herstel? 
Het college ondersteunt de mening dat gemeentelijke inzet op economisch herstel 
gericht moet zijn op duurzaam herstel. Hierbij zien we de ‘UN Sustainable Development 
Goals’ als een inspirerend kader. 
 
4. Heeft het college kennis kunnen nemen van de publicatie van de Provincie 

Overijssel? Zo ja, is het college het met ons eens dat, gezien de onlangs door 
de provincie gegeven stand van zaken, een extra inspanning nodig is op het 
gebied van deze duurzame ontwikkelingsdoelen? 

Wij hebben met veel interesse de publicatie van provincie Overijssel gelezen en de 
uitwerking die is gedaan door Telos om de duurzaamheidsindicatoren van de VN te 
vertalen naar de Nederlandse gemeenten. Hoewel het gemiddelde doelbereik van 
gemeente Hof van Twente zeker ruimte geeft voor verbetering zijn we ook verheugd om 
in vergelijking met andere gemeenten een goede score te behalen. Hierbij nemen we in 
ogenschouw dat Telos aangeeft dat de monitor een prototype is, dat in ontwikkeling is, 
omdat voor een aantal duurzaamheidsdoelen niet veel cijfers op gemeentelijk niveau 
beschikbaar zijn.  
  



  
 

  
 

  
 
 
5. Kan het college toezeggen dat zij met een gemeentelijk verbeterplan SDGs 

gaan komen, eventueel in samenspraak en in samenwerking met publieke en 
private partijen in de Hof? 

Wij hebben met interesse kennisgenomen van de campagne van VNG: Gemeenten 4 
Global Goals dat als leidraad kan werken om als gemeente te werken aan integrale 
duurzaamheid en het behalen van de 17 Global Goals.  
 
 
 
23 februari 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,                                        de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix                                       drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 
 


