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Omschrijving toezegging

Voortgang en termijn van afdoening

Portefeuillehouder

Mevrouw Alberts (GroenLinks) merkt op dat de
gemeente Amsterdam per 1 januari 2018 de
zogenaamde ja-ja sticker gaat invoeren. Er mogen dan
alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen
die daar met een sticker op hun brievenbus om vragen.
Het ook in Rijswijk invoeren van het
zogenaamde "opt-insysteem voor ongeadresseerd
reclamedrukwerk" belast het milieu minder en draagt
bij aan de realisatie van de ambitie uit het
meerjarenactieplan Duurzaamheid om afvalstromen
te verminderen.

Voorstel: handhaven
Voortgang:
Het draagvlak onderzoek is uitgevoerd. Van ruim 300
respondenten was 2/3 voor het invoeren van de Ja/Ja
sticker.

B. Lugthart

De voorzitter geeft aan dat het college sympathiek staat
tegenover het voorstel van GroenLinks. Een
opt-insysteem zou zeker bijdragen aan het
terugbrengen van het reclamedrukwerk. In de
gemeente Amsterdam zijn de bij het drukwerk
betrokken partijen echter inmiddels een juridische
procedure begonnen tegen de genomen maatregel.
De voorzitter vraagt mevrouw Alberts om de uitkomst
daarvan af te
wachten. Als die uitkomst positief is voor
de gemeente Amsterdam zal het college van B en W
van Rijswijk bekijken of het een voorstel voor
eenzelfde maatregel wil doen aan de raad en wat dat
dan betekent voor de dienstverlening van de
gemeente.

Voor het invoeren van een dergelijke regeling zal dit
moeten worden opgenomen in de
afvalstoffenverordening. Dit is een raadsbevoegdheid.
Termijn van afdoening:
2e kwartaal 2019
In forum Stad 22 september 2020 wederom door
mevr. Alberts (GL) om gevraagd.
Inmiddels heeft college van B&W besloten om het
voor bewoners mogelijk te maken vanaf 1 juni 2021
geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer te
ontvangen, tenzij ze op de brievenbus een ja-ja
sticker opplakken. Dit om o.a. een eind te maken
aan grote stapels ongewenst drukwerk en
verspilling en ook om kostenbesparing op
afvalverwerking te bereiken.
De ingangsdatum is dus 1 juni 2021

