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ONDERWERP
Wijzigen Winkeltijdenverordening.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding voor het voorstel is enerzijds het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden
Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet en anderzijds het naar aanleiding
daarvan door uw raad genomen besluit tijdens de begrotingsbehandeling in november 2012 voor
zover betreft het geopend zijn van winkels op zon- en feestdagen.
PROBLEEMSTELLING
Zowel vanuit ondernemers- als bestuurskringen wordt er op aangedrongen om de mogelijkheid tot
zondagopenstelling zo spoedig in te voeren. Indien eerst wordt gewacht tot de wijziging van de
Winkeltijdenwet van kracht is (mogelijk 1 juli 2013) en daarna de raadsprocedure tot wijziging van
de Winkeltijdenverordening Weert wordt doorlopen, is met de invoering nog relatief veel tijd
gemoeid.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uw raad kan de wijziging van de verordening alvast vaststellen. Zoals bij elk besluit treedt ook de
wijziging van de verordening pas in werking na de bekendmaking. Deze bekendmaking of
afkondiging gebeurd dan vanzelfsprekend pas nadat de wijziging van de Winkeltijdenwet van
kracht is.
De concept-wijzigingsverordening spreekt grotendeels voor zich en behoeft weinig toelichting.
In het nieuwe artikel 5 wordt de vrijstellingsmogelijkheid opgenomen.
Winkeliers kunnen er dus zelf voor kiezen of zij op zon- en feestdagen open willen zijn.
Daarbij is gekozen voor de uren tussen 08.00 uur en 22.00 uur. Een vroeger tijdstip van opening
zou tot overlast in de buurt van de winkel kunnen leiden.
Bovendien bestaat er de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor de periode tussen 22.00 uur
en 08.00 uur.
Het huidige artikel 7 van de verordening, dat het mogelijk maakt om ontheffing te verlenen van
het openstellingsverbod op zon- en feestdagen voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of
voor het uitstallen van goederen, is door de nieuwe mogelijkheden overbodig geworden.
COMMUNICATIE
Naast afkondiging op de gebruikelijke wijze, tevens perspublicatie.
EVALUATIE

Totaal aantal pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina 1

De werking van de aangepaste verordening wordt in de praktijk getoetst. Ook de ondernemers
geven aan dat de komende tijd de daadwerkelijke invulling van de koopzondagen onderwerp van
discussie zal zijn bij de betrokken ondernemers uit de binnenstad, winkelcentra, kerkdorpen en
buitengebieden. In overleg met hen zullen de ervaringen worden verzameld.
De wijziging van de Winkeltijdenwet behelst meer dan alleen de zondagopenstelling. De VNG werkt
thans aan een aanpassing van de model Winkeltijdenverordening, die binnenkort beschikbaar
komt.
Vanzelfsprekend wordt bezien of het aanbeveling verdient om deze model-verordening geheel of
gedeeltelijk over te nemen en zullen wij u hierover voorstellen doen, waarbij de eerste ervaringen
van de ondernemers betrokken zullen worden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
De Winkeltijdenverordening zodanig aanpassen dat er vrijstelling wordt verleend van het
winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013;

besluit:
Besluiten om de Winkeltijdenverordening Weert aan te passen conform concept.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

