Schriftelijke vragen – Staking scholieren inzake beleid
klimaatverandering
Op 7 februari gaan Nederlandse scholieren naar Belgisch voorbeeld gezamenlijk
demonstreren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Zij spijbelen dan zodat ze naar een
klimaatmars in Den Haag kunnen. Hoewel het nog niet duidelijk is of dit ook geldt voor de
(middelbare) scholen in de gemeente Renkum hebben al veel scholen aangegeven hier geen
probleem mee te hebben.
De demonstratie in ons land is een initiatief van scholieren van de Daltonschool in Den Haag.
De reacties op dat plan zijn heel positief, aldus de organisator Stijn Warmenhoven van die
school. De scholieren van de Daltonschool zeggen in gesprek te zijn met de gemeente Den
Haag en verschillende milieuorganisaties.
D66 Renkum is van mening dat de jeugd de toekomst heeft en dat het feit dat scholieren
zich actief uiten over een ambitieuzer klimaatbeleid moet worden beschouwd als een
positief signaal van concrete (politieke) betrokkenheid van de jongeren. Ze eisen hun recht
op inspraak en invloed op. Het klimaat is wat dat betreft zeker voor deze generatie, die
nog een lange en qua klimaat spannende toekomst voor zich heeft, wellicht hun
belangrijkste zorg. Hun stem moet dan ook gehoord worden!
De gemeente is verantwoordelijk voor de leerplicht. Mochten scholieren die in de
gemeente Renkum naar school gaan op 7 februari 2019 die dag geen lessen volgen omdat
zij deelnemen aan de staking in het kader van het klimaatbeleid kan leerplicht dit
beschouwen als spijbelen en hierop gaan handhaven.
Wij vragen van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het
bovenstaande het volgende:
1) Wat gaat het college doen qua handhaving in het kader van de leerplicht als
scholieren op 7 februari spijbelen omdat zij deelnemen aan de demonstraties in het
kader van een ambitieuzer klimaatbeleid?
2) Indien het college besluit tot handhaving, wat zijn dan de inhoudelijke argumenten
om tot handhaving over te gaan en waarom kan er in dit specifieke geval niet worden
afgezien van handhaving?
3) Gaat het college vooraf in overleg met de (middelbare) scholen in de gemeente
Renkum om tijdig goede afspraken te maken over de wijze waarop wordt omgegaan
met spijbelende scholieren op 7 februari?
4) De scholieren geven een duidelijk signaal af dat zij actief betrokken willen worden bij
het klimaatbeleid. Zij zijn zelfs van mening dat het ambitieniveau van het
klimaatbeleid naar een hoger plan moet worden getild. Hoe gaat het college om met
de invloed die de scholieren nu opeisen? Met andere woorden: gaat het college

scholieren/jongeren/kinderen (bijvoorbeeld bij de lokale klimaattop en klimaattafels)
actief betrekken bij het opstellen van het lokale klimaatbeleid?

