Motie 33. ‘Doneren doe je samen’

Onderwerp: De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021
Constaterende dat:
•
•
•
•

Er sinds 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op kleine PET-flessen;
Er in de duurzaamheidsvisie gemeente Midden-Groningen 2019-2022 wordt gesproken over
het stimuleren van recycling binnen de gemeente;
Niet iedere gebruiker van een PET-flesje de hele dag een dergelijk flesje bij zich wil houden
tot er een mogelijkheid is om deze in te leveren, en dus ervoor zou kunnen kiezen om deze
in de vuilnisbak te deponeren;
Er in verscheidene gemeentes een pilot wordt uitgevoerd waarbij er stalen of ijzeren ringen,
ook wel ‘doneerringen’ genoemd, rondom de gemeentelijke vuilnisbakken worden geplaatst
waar mensen hun PET-fles in kunnen zetten zodat anderen deze kunnen verzamelen.

Overwegende dat:
•
•
•

Er op deze manier wordt voorkomen dat er statiegeld verloren gaat via de vuilnisbakken;
Dit een eenvoudige manier is voor mensen om hun flesjes achter te laten zodat anderen
deze wel kunnen inleveren, voor bijvoorbeeld een goed doel;
Het geld dat wordt besteed aan deze doneerringen kan worden teruggevraagd via de
zwerfafvalvergoedingen van Nedvang 1.

Verzoekt het college:
•

Om de mogelijkheden voor het gebruik van doneerringen binnen de gemeente MiddenGroningen te onderzoeken en eventueel deze ringen te plaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

