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ONDERWERP
Motie 'Ja ja-sticker' (14 september 2018)
SAMENVATTING
De motie Ja Ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september 2018,
verzoekt het College 'onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem met een Ja/Ja
Sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede, zoals dat eerder in Amsterdam en
Den Haag is gedaan en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd kan worden zodat het
systeem positief ontvangen kan worden.'
Met het beoogde Ja/Ja systeem kunnen inwoners met een Ja/Ja Sticker op de brievenbus
aangeven wel reclamedrukwerk te willen ontvangen. Inwoners zonder sticker ontvangen
geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen. Huishoudens die nu geen sticker
hebben, kunnen zo 34 kg papier per jaar besparen (landelijk gemiddelde).
Uit de bijgevoegde Notitie Eerste resultaten Motie Ja/Ja Sticker blijkt dat de invoering van de
Ja/Ja sticker veelomvattend is. Voor nader onderzoek en invoering van de Ja/Ja Sticker
moet ambtelijke capaciteit vrijgemaakt of ingehuurd worden. Daarnaast is een
voorbereidingskrediet noodzakelijk.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
In het kader van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ is in het Publiek Kader
Huishoudelijk afval 2025 vastgelegd dat het wensbeeld is dat restafval in 2025 is afgenomen
tot maximaal 30 kg per persoon / per jaar.
Gemeentelijk afvalbeleid
In de Nota duurzaamheid 2016-2020 is de doelstelling opgenomen dat de hoeveelheid
restafval in 2020 is gehalveerd tot ongeveer 100 kg per inwoner.

BESLUIT B&W
1. Kennis te nemen van de bijlage Notie Eerste resultaten onderzoek Ja/Ja Sticker
2. Deze notitie ter bespreking voor te leggen aan de Commissie Ruimte en haar
zienswijze te vragen over een gewenst vervolg (B-stuk).

AANLEIDING
Op 14 september 2018 is door de Gemeenteraad van Heemstede de Motie Ja/Ja Sticker
van GroenLinks en D66 aangenomen. In april 2019 ontving u hierover reeds een
Collegebericht. In de bijgevoegde Notitie Eerste resultaten Motie Ja/Ja Sticker geven we u
de laatste stand van zaken alsmede een stappen die genomen moeten worden wanneer de
gemeente overgaat tot de invoering van een Ja/Ja Sticker. Ook belichten we enkele
mogelijkheden die er zijn indien het huidige systeem gehandhaafd blijft.
Vervolg
Voor het verder uitwerken en invoeren van de Ja/Ja Sticker is het noodzakelijk om
ambtelijke capaciteit vrij te maken of in te huren en dient een planning te worden opgesteld.
Deze planning, inclusief aan te vragen voorbereidingskrediet moet worden geconcretiseerd
en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Naar verwachting is dit in december
mogelijk.
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MOTIVERING
2.1 De invoering van een Ja/Ja Sticker is veelomvattend
Het invoeren van de Ja/Ja sticker vergt een gedegen voorbereiding. Voor het verder
uitwerken en voorbereiden van de invoering van de Ja/Ja Sticker is het noodzakelijk een
plan van aanpak op te stellen inclusief benodigd voorbereidingskrediet. Daarnaast moeten
de structurele kosten nader in beeld worden gebracht. Dit zijn kosten voor monitoring,
afhandeling en handhaving van klachten en communicatie. Eventueel zijn er nog extra
kosten voor een andere wijze van infomeren van onze inwoners indien de huis-aanhuisbladen niet meer vrij mogen worden verspreid.
2.2. De invoering van een Ja/Ja Sticker kost tijd
Voor de invoering van de Ja/Ja Sticker zijn een aantal te nemen stappen noodzakelijk:
aanpassing Afvalstoffenverordening, opstellen communicatieplannen, drukken stickers,
inrichten website, handhaving organiseren etc. Hiertoe dient een planning te worden
gemaakt.

FINANCIËN
Nader uit te werken. Voor het verder uitwerken en invoeren van de Ja/Ja sticker is een
voorbereidingskrediet noodzakelijk. De hoogte van dit voorbereidingskrediet moet begroot
worden. Ook de structurele kosten moeten in beeld gebracht worden.
Het ligt voor de hand de kosten te dekken uit de afvalstoffenheffing.

PLANNING/UITVOERING
Bij de aanvraag voor een voorbereidingskrediet zal ook een planning worden opgesteld.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Participatie:
Nader in te vullen.
Communicatie:
In het kader van de voorbereiding zal ook een communicatieplan worden opgesteld.

DUURZAAMHEID
De gemeente Heemstede werkt aan een duurzaam afvalbeleid waarbij ook aandacht is voor
het voorkomen van afval.

BIJLAGEN
 Kenmerk: 718258
 kenmerk: 711243
 kenmerk: 716075
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