Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Zeg JA-JA tegen de JA – JA sticker
De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 7 oktober 2019,

Constaterende dat:
•
Het landelijke VANG programma waarin de doelstelling is opgenomen van 75% hergebruik
van alle huishoudelijk afval en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar;
•
De grote hoeveelheid papier die in Koggenland nog in het huishoudelijk restafval wordt
aangetroffen;
•
Er momenteel in Koggenland gewerkt wordt volgens het opt-out systeem, de NEE-NEE sticker;
•
De huidige NEE-NEE sticker niet door iedere Koggenlander, die geen ongeadresseerd
drukwerk wil ontvangen, gebruikt wordt;
•
De bezwaren van de reclamebranche tegen invoering van de JA-JA sticker van de gemeente
Amsterdam zijn verworpen door de rechter.
Overwegende dat:
 Koggenland de ambitie heeft een duurzame gemeente te worden en de duurzame keuze die
bewoners willen maken nu de meeste moeite kost;
 Afval preventie duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf scheiden en recyclen;
 Door een JA-JA sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt maar ook minder drukinkt
en minder brandstof voor de verspreiding en afvalverwerking;
 Meerdere gemeenten zijn voornemens om de JA-JA sticker in te voeren;
 De VNG bezig is met het opstellen van een eenduidige gemeentelijke aanpak om te komen
tot de invoering van een JA-JA sticker;
 De JA-JA sticker een eenvoudige maatregel is om papierafval te voorkomen;
 Dat de JA-JA sticker kan rekenen op een stevig maatschappelijk draagvlak.
Verzoekt het college:
1. Over te gaan tot de introductie van een zogenaamd opt-in systeem voor ongeadresseerd
reclame drukwerk en huis aan huis-bladen met gebruikmaking van een JA-JA sticker.
2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het Koggenieuws met een (digitaal)
abonnement te verspreiden onder de inwoners. En verspreiding/uitdelen bij winkelcentra, etc.
3. De raad in het eerste kwartaal van 2020 te informeren over dit onderzoek.
En gaat over tot de orde van de dag.
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