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Raadsvergadering van 5 februari 2019

Agendapunt: Vreemd aan de orde

De gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo

heeft gelezen dat: 
- de leerlingen van groep 8 van de OBS De Zeijer Hoogte het scheiden van afval heel 

belangrijk vinden en dan vooral het apart houden van groene en plastic grondstoffen;
- deze leerlingen zelf in een brief hebben gezegd niet alleen over het milieu te willen 

nadenken, maar hier ook iets voor willen doen door afval te scheiden op hun school;
- zij aan de gemeente vragen om containers voor groene en plastic grondstoffen aan 

de basisscholen te geven en deze mee te laten nemen in de normale ophaalrondes 
van de vuilnisdienst, ook al worden scholen daar nu niet in meegenomen;

De raad vindt het heel goed dat deze leerlingen zich zo bezighouden met het milieu en vindt 
dit een goed voorbeeld voor alle mensen in de gemeente Tynaarlo.

De raad roept het college daarom op om:
- op kosten van de gemeente, de basisscholen die daarom vragen containers te geven 

voor het scheiden van plastic grondstof en deze door de vuilnisdienst te laten legen;
- op kosten van de gemeente, de basisscholen die daarom vragen bakken te geven 

voor het composteren van groene grondstof en deze te betalen uit een educatief 
budget of een duurzaamheidsbudget;

- hierover in bijvoorbeeld de krant en op internet te vertellen, zodat andere mensen het 
goede voorbeeld van de leerlingen van OBS De Zeijer Hoogte zullen volgen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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