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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het besluit op dit moment niet over te gaan tot de invoering van de JA/JA-sticker naar aanleiding 
van de onderzoeksresultaten.  
 
Inleiding 
Op 17 december 2019 is een motie aangenomen waarin wordt verzocht een notitie voor te 
bereiden voor de mogelijke invoering van de ‘JA/JA-sticker’ in de gemeente Goirle. Invoering zou 
kunnen ondersteunen bij het terugbrengen van de afvalstromen binnen de gemeente, zoals 
vastgelegd in het Uitvoeringsplan Grondstoffen. 
 
Informatie 
Het college heeft besloten op dit moment nog niet over te gaan tot de invoering van de JA/JA-
sticker op grond van onderstaande argumenten. Voor de onderbouwing verwijzen wij u naar de 
bijlage “afwegingsnotitie JA/JA-sticker”. 
 
1. Cijfers geven geen onderbouwing voor een afname van oud papier door invoering van de JA/JA-
sticker. 
Landelijk is een trend te zien in de afname van de hoeveelheid oud papier die wordt ingezameld. Dit 
geldt voor zowel de gemeentes die het bekende “opt-out-systeem” als het nieuwe “opt-in-systeem” 
hanteren. Het is daarom niet aantoonbaar of, en in welke mate, de JA/JA-sticker bijdraagt aan de 
daling. 
 
2. Effecten van het huidige “opt-out-systeem” (NEE/JA- en NEE/NEE-sticker) zijn niet bekend. 
Er is niet onderzocht hoeveel inwoners op dit moment gebruik maken van een NEE/JA-sticker of 
een NEE/NEE-sticker. Deze informatie is waardevol om af te wegen of een nieuw systeem 
daadwerkelijk iets oplevert, of dat het voldoende is om het bestaande “opt-out-systeem” opnieuw 
onder de aandacht van de inwoners te brengen en te optimaliseren. 
 
3. De nieuwe inzamelsystematiek (duocontainers) is nog niet geëvalueerd. 
Sinds oktober 2019 werkt de gemeente met een nieuwe inzamelsystematiek met als doel maximaal 
60 kg. restafval per persoon/ per jaar in te zamelen. De eerste resultaten laten een afname zien tot 
ca. 70 kg. per persoon, ten opzichte van 153 kg. per persoon/ per jaar in 2017. In Q4 2020 vindt de 
evaluatie plaats en worden actiepunten/ focusgebieden gedefinieerd die nodig zijn om de 
afvalscheiding nog verder te verbeteren. Het is te vroeg om te bepalen dat de invoering van de 
JA/JA-sticker hier onderdeel van uitmaakt. De financiën die nodig zijn voor de invoering van het 
“opt-in-systeem” kunnen beter worden ingezet voor acties die voortkomen uit de evaluatie en 
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meetbaar zijn.  
Als tussenoplossing kan het bestaande “opt-out-systeem” onder de aandacht worden gebracht. Dit 
kan op een goedkope manier en draagt toch bij aan een stuk bewustwording en sluit aan op de 
doelstellingen uit het Uitvoeringsplan. 
 

4. Bieden van reclamemogelijkheden voor ondernemers. 
 (Lokale) ondernemers maken lastige tijden door. Juist nu is adverteren en het bereiken van een 
groot publiek belangrijk om de (lokale) economie te stimuleren. 
 
5. Financiële investering zonder meetbaar resultaat. 
De investering in het nieuwe systeem is fors, zeker gezien de financiële positie van de gemeente. Het 
resultaat van deze investering is (nu) niet meetbaar. De financiën die nodig zijn voor de invoering van 
het “opt-in-systeem” kunnen beter worden ingezet voor concrete acties die voortkomen uit de 
evaluatie en meetbaar zijn.  
 
Vervolg 
Na de evaluatie nieuwe afvalinzameling (Q4 2020) wordt opnieuw bekeken of de invoering van de 
JA/JA-sticker wenselijk is. 
 
Communicatie 
Om het volume papierafval terug te brengen wordt een actie voorbereid om via de website van de 
gemeente en in het Goirles Belang het huidige “opt-out-systeem” opnieuw te benadrukken en de 
bijbehorende NEE/JA- en NEE/NEE-stickers gratis ter beschikking te stellen. 
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