
 

 

 
 

MOTIE 

 
 
▪ naar aanleiding van agendapunt 13 van de raad; 

 
Onderwerp:  Zeg JA tegen de “Ja – Ja Sticker” 
 

 
De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 07-11-2019 
 

 
Constaterende dat:  

• een besparing van circa 5 tot 10 kg papier per huishouden, oftewel  54.000 – 108.000 kg voor 
de gehele gemeentemogelijk is door het invoeren van de “Ja- Ja sticker”. 

• Uit onderzoek van de VNG blijkt dat slechts 35 % van de Nederlanders die nu geen sticker op 
de brievenbus heeft een “ Ja - Ja sticker” zal plakken om reclamefolders te blijven ontvangen; 

• Het voorkomen van onnodig afval (zowel papier en plastic) duurzamer is dan het achteraf te 
scheiden en recyclen; 

 
Overwegende dat:  
•            Invoering van een “Ja- Ja sticker” relatief eenvoudig is en de gemeente slechts weinig geld 
              kost;  

•       Er tevens minder plastic verpakking, minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor   
      de verspreiding en de afvalverwerking nodig zijn; 

•        Meerdere (kleine) steden deze sticker implementeren 
•            Veel reclamefolders ook online te lezen zijn; 
•            Gemeentelijk nieuws middels de lokale kranten wordt gecommuniceerd naar de burger. 
 
Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders:  
•           Te onderzoeken op welke manier, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten de 
              “Ja -Ja sticker” in Zaltbommel ingevoerd kan  worden; 

•       De manier van communiceren  naar de burger vanuit de gemeente mee te nemen in dit    
      onderzoek; 

•       Dit onderzoek te financieren vanuit het duurzaamheidsprogramma; 

•       Hierbij gebruik te maken van de al beschikbare informatie en ervaringen van andere  
             gemeenten en de VNG; 
•           De resultaten uiterlijk voor maart 2020 aan de raad aan te bieden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
 
   
 



 

 

 

Na(a)m(en) en ondertekening: 
 
Elke Meyers                     D66 
Nico van Wijk                   PvdA/ Groenlinks 
Martijn Stoutjesdijk           SP 
Hein de Kort                    CDA 
Kees Kesting                   CU 
Jaco Melse                      Groep Melse 
 
 

 
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 
de raadsgriffier, 
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