
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 14 december 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Ja-ja sticker (raadsvoorstel 8 december 2021)

Ja-ja-sticker 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Maurie Mutsaers (steller), maurie.mutsaers@groningen.nl, 050 367 8089

Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
Tijdens het voorjaarsdebat 2016 is er een motie aangenomen om onderzoek te doen naar invoering 

van de Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. In 2019 is er een brief met de stand van 

zaken met betrekking tot het onderzoek naar de raad verstuurd. Tijdens het onderzoek naar de Ja-Ja 

sticker is in kaart gebracht welke communicatieve, juridische en handhavingsstappen genomen 

moeten worden. Daarnaast is in beeld gebracht welke stakeholders geraakt kunnen worden door de 

invoering van de Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Gedurende het onderzoek zijn 

er landelijk meerdere rechtzaken over dit onderwerp tegen andere gemeenten aangespannen door 

de brancheverenigingen uit de reclamesector en detailhandel. Inmiddels is uit gerechtelijke 

uitspraken gebleken dat er voldoende juridische grondslag bestaat voor gemeenten om een Ja-Ja 

sticker in te voeren. De invoering van een Ja-Ja sticker is bewezen effectief in het terugdringen van de 

hoeveelheid oud papier en past hiermee in onze ambities voor een afvalvrije gemeente. Daarom 

wordt nu een principebesluit tot invoering per 1/1/23 voorgelegd, met de opdracht aan het college 

dit verder voor te bereiden.

Vermeld op LTA?
O ja, 2022-233

Deadline?
O nee

O zo ja, namelijk: …

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform, uitvoering aangenomen motie

mailto:maurie.mutsaers@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Ja-ja-sticker
mailto:rick.pos@groningen.nl


Voorgeschiedenis
Motie-32-Partij-voor-de-Dieren-GroenLinks-D66-Student-en-Stad-en-ChristenUnie-Invoering-van-de-

ja-ja-sticker-voor-34-tegen-5.pdf 

aangenomen tijdens gemeenteraad/2016/6-juli/15:00/VOORJAARSDEBAT 

commissie-Beheer-en-Verkeer/2017/22-maart/13:00/Ja-Ja-Sticker-reclamedrukwerk-motie-M32-

collegebrief-22-februari-2017 

Moties-afvalbeleid-1.pdf 

besproken tijdens https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/

2020/22-januari/16:30/Herijking-Afvalbeleid-Collegebrief-9-1-2020-16528-2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Gelegenheid tot korte opmerking of vraag in meningsvormende sessie over conformstukken

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/22-januari/16:30/Herijking-Afvalbeleid-Collegebrief-9-1-2020-16528-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/22-januari/16:30/Herijking-Afvalbeleid-Collegebrief-9-1-2020-16528-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Moties-afvalbeleid-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2017/22-maart/13:00/Ja-Ja-Sticker-reclamedrukwerk-motie-M32-collegebrief-22-februari-2017
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2017/22-maart/13:00/Ja-Ja-Sticker-reclamedrukwerk-motie-M32-collegebrief-22-februari-2017
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/6-juli/15:00/VOORJAARSDEBAT
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Motie-32-Partij-voor-de-Dieren-GroenLinks-D66-Student-en-Stad-en-ChristenUnie-Invoering-van-de-ja-ja-sticker-voor-34-tegen-5.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Motie-32-Partij-voor-de-Dieren-GroenLinks-D66-Student-en-Stad-en-ChristenUnie-Invoering-van-de-ja-ja-sticker-voor-34-tegen-5.pdf
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