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Onderwerp : Wijziging Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 en aanpassing Winkeltijdenverordening
Oude IJsselstreek 2011

Voorgestelde beslissing:
1. Aan winkels een algemene vrijstelling verlenen van de verboden uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet;
2. de verordening Winkeltijden wijzigen en daarvoor bijgevoegde conceptverordening Winkeltijden vaststellen.

Aanleiding
Op 1 juli is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. Gemeenten hebben de bevoegdheid gekregen
om openingstijden van winkels te reguleren. Daarvoor kan een nieuwe Winkeltijdenverordening worden
opgesteld. Het College stelt de raad voor om het voor alle winkels in de gemeente Oude IJsselstreek
mogelijk te maken om voortaan onbeperkt open te zijn op zon-, feest- en werkdagen.

Wat wordt met beslissing bereikt

• Verruiming van de mogelijkheid voor winkeliers om op zon-, feest- en werkdagen onbeperkt open te
zijn. Ondernemers mogen dit dan voortaan helemaal zelf beslissen.

• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor winkeliers en een betere concurrentiepositie voor de
ondernemers die nu niet de mogelijkheid hebben om regelmatig op zondag open te zijn

• Een aantrekkelijk winkelaanbod voor de hedendaagse consument, passend bij de veranderende
behoeften van de consument. O.b.v. een landelijke evaluatie van de Winkeltijdenwet is gebleken dat
mensen in toenemende mate gebruik maken van de koopzondagen.

• De raad wordt - mede naar aanleiding van vragen in de raadsvergadering van 31 mei - geïnformeerd
over de intentie van het college en planning en proces en kan een nieuwe verordening vaststellen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De zondagopenstelling van winkels is een doorslaggevend succes in Nederland. Het blijkt te voorzien
in een duidelijke behoefte van de consument, die graag en veelvuldig gebruik maakt van deze
mogelijkheid.

1.2 Winkeliers in onze gemeente geven al geruime tijd aan hier ook van te willen profiteren en vragen om
ruimere openingstijden. Het afgelopen jaar is meermalen over dit onderwerp overleg gepleegd met de
ondernemersverenigingen verenigd  in het Ondernemersplatform en zijn stappen gezet om tot
verruiming van de zondagsopening te komen. Met deze nieuwe wet kunnen we de winkeliers hierin
faciliteren en de ruimte geven om zelf hierin hun keuzes te maken.

1.3 Onze inwoners krijgen meer mogelijkheden om in de eigen gemeente boodschappen en andere
inkopen te doen.

1.4 Het risico bestaat dat koopkracht afvloeit naar winkels buiten onze gemeente als Oude IJsselstreek
niet inspeelt op de wens van de consument.

2.1 Op grond van de huidige verordening (Verordening Winkeltijden 2011 (11int00766) kan het college
aan ten hoogste 1 winkel per 15.000 inwoners ontheffing verlenen van het verbod op openstelling op
zon- en feestdagen (artikel 4, lid 2). Deze ontheffing is momenteel voor onbepaalde tijd aan twee
specifieke winkeliers verleend. Dit betekent dat er geen gelijk speelveld is voor andere winkeliers die
ook van deze mogelijkheid gebruik willen maken.



2.2 Om verruiming van de openingstijden mogelijk te maken moet een nieuwe verordening winkeltijden
worden vastgesteld.

2.3 De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening die de VNG heeft opgesteld naar
aanleiding van de nieuwe Winkeltijdenwet. In onze nieuwe conceptverordening is de VNG-tekst voor
de ruimste variant van vrijstelling overgenomen.

1.
2.4 Om het besluit om al dan niet tot verruiming van openingstijden over te gaan moet zijn gebaseerd op

een zorgvuldige belangenafweging. De nieuwe Winkeltijdenwet legt deze verantwoordelijkheid bij de
lokale democratie. De conceptverordening wordt behandeld in een openbare raadsrotonde waar
belanghebbenden hun mening kenbaar kunnen maken.

Kanttekeningen

GEEN

Kosten, baten, dekking

De gemeente hoeft straks geen ontheffingen / vrijstellingen meer te verlenen. Gelet op de ruime algemene
vrijstelling is de verwachting dat er ook nauwelijks meer gehandhaafd hoeft te worden. Omdat de huidige
ontheffing voor onbepaalde tijd is verleend, is inkomstenderving door vermindering van leges
verwaarloosbaar.

Uitvoering

Planning

12-09-2013: Raadsrotonde : Behandeling concept verordening

19-09-2013: Raadsvergadering: Besluit over Verordening winkeltijden.

Personeel
De beleidsmatige aspecten van de verordening Winkeltijden zijn onderdeel van de reguliere werkzaamheden
van de ambtelijke organisatie.

Communicatie/participatie
Uit oogpunt van de vereiste zorgvuldige belangenafwegingmoet tijdig bekend worden gemaakt dat de
gemeente de openingstijden voor winkels wil verruimen. Behandeling in een openbare raadsrotonde moet
tijdig worden aangekondigd. Tegen een verordening kan naderhand geen bezwaar en beroep meer worden
ingesteld. In de lokale media zal daarom extra aandacht worden besteed aan de voorgenomen verruiming
van de openingstijden en wat de gemeente hiermee wil bereiken voor de winkeliers en de eigen inwoners.

Evaluatie/verantwoording
Met de voorgestelde wijziging van verordening Winkeltijden is winkelopenstelling een verantwoordelijkheid
van winkeliers geworden waarbij de ambtelijke organisatie in uitvoerende zin geen rol meer heeft. Om die
redenen wordt de verordening Winkeltijden niet geëvalueerd noch wordt daarover verantwoording afgelegd.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


