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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
13R.00205

gemeente

WOERDEN

Van:
Datum

College van burgemeester en wethouders
: 25 juni 2013

Portefeuillehouder(s)

: Schreurs

Gemeente Woerden

13R.00205

Portefeuille(s)
Contactpersoon

:

M.J. Goossens

Tel.nr.

:

8683

E-mailadres

Onderwerp:

goossens.m@woerden.nl

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door de heren Bom en Huls
van de Fractie van Inwoners Belangen
over winkelsluitingstijden en zondagsopening

Beantwoording van de vragen:
1. Heeft het college een winkel (zoals omschreven in artikel 9 van de Verordening winkeltijden gemeente
Woerden 2011) een ontheffing uitgegeven dat zij in de nachturen tussen 22.00 en 6.00 uur open mag zijn?
En zo ja welke?
Het college heeft aan geen enkele winkel in de gemeente een dergelijke ontheffing uitgegeven.
2. Het college heeft onder in achtneming van artikel 6 lid 2 (Verordening winkeltijden gemeente Woerden)
een ontheffing verleend aan drie winkels. Is het college bekend met het feit dat er meer winkels op zijn op
dat tijdstip.
Het college is bekend met het feit dat enkele winkels in Woerden zich niet houden aan de
winkeltijdenverordening en heeft hier handhaving op gezet. In deze procedure kan het college op grond van
artikel 6 van de Winkeltijdenwet op verzoek een ontheffing verlenen voor de openstelling van de winkel op
zondag aan winkeliers die tot een kerkgenootschap behoren dat de wekelijkse religieuze rustdag op een
andere dag dan de zondag houdt. Deze winkeliers moeten dan wel op hun eigen religieuze rustdag hun
winkel gesloten houden.
3. Treedt het college, bij overtreding van deze verordeningen, handhavend op?
In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 dat in maart door het college is vastgesteld staan de
prioriteiten voor 2013 van dit college. Handhaving op de winkelsluitingstijden is voor 2013 niet als prioriteit
aangegeven. Het college heeft wel de mogelijkheid om bestuurlijke prioriteit te geven aan bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen, waar handhaving noodzakelijk is. De handhaving op de
zondagsopenstelling is een dergelijk onderwerp wat nu deze prioriteit heeft gekregen.
4. Heeft het college nog de intentie om te evalueren wat de zondagsopenstelling en de totstandkoming van
de verdeling onder de winkels nu precies voor een effect heeft gesorteerd.
Het college kiest er voor de bestaande situatie ten aanzien van de zondagsopenstellingen in stand te
houden. Dit betekent dat er jaarlijks 3 ontheffingen voor winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en
drinkwaren worden verkocht worden verleend. Vooralsnog vindt er geen evaluatie plaats van de effecten
van de zondagopenstelling.
5. Is het college bekend met het feit dat de Eerste kamer op 28 mei een wetsvoorstel heeft aangenomen
dat inhoudt dat in alle gemeenten de winkels elke zondag open mogen zijn. Het VNG vindt de winkeltijden
een lokale aangelegenheid. Hoe denkt het college hier zelf over?

Het college is bekend met het feit dat de eerste kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de
Winkeltijdenwet heeft aangenomen.
Met de nieuwe Winkeltijdenwet kunnen gemeenten zelf gaan bepalen of en, zo ja, waar en in welke vorm in
hun gemeente sprake kan zijn van zondagopenstelling. Het college kiest er voor de bestaande situatie in
stand te houden.
Wanneer het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt heeft dit tot gevolg
dat een aantal landelijke vrijstellingen niet meer geldt. Het gaat bijvoorbeeld om snackbars, videotheken,
ijscomannen etc.
Om ongewijzigde openstelling mogelijk te maken moeten de gemeenten nu zelf deze vrijstellingen in de
verordening opnemen.
De gemeentelijke verordening zal op dit punt worden aangepast.
6. Inwonersbelangen overweegt het instrument referendum in te zetten om de inwoners en ondernemers te
laten meepraten over dit specifieke punt. Kan het college becijferen wat een referendum gelijktijdig met de
verkiezingen in maart 2014 zal kosten? En wat zijn de kosten voor een referendum los van de
gemeenteraadsverkiezingen?
Kosten van een gemeentelijk referendum
Een gemeentelijk referendum gelijktijdig met de in 2014 te houden gemeenteraadsverkiezing zal op basis
van de volgende berekening ca. € 55.500 kosten.
Portokosten huis aan huis inzake referendum
Portokosten oproepingskaarten referendum
Drukkosten
Extra stembussen
Extra tellers
Extra software ISS (schatting)
Extra uren KCC
Extra ambtelijke uren referendumverordening
Totaal

2200
€0,46 € 10..120,00
0
3900
€0,46 €17..940,00
0
3900
€0,29 € 11 .310,00
0
32 €115,00 € 3 .680,00
96 € 35,00 € 3 .360,00
€ 1 .200,00
100 €65,00 € 6 .500,00
20

€ 65,00

€1 .300,00
€55 .410,00

Voor een afzonderlijk referendum moet op basis van ervaring (Amsterdam) rekening worden gehouden met
ca. € 75.000 (kengetal € 1,50 per inwoner).
Voor een beslissing over het houden van een gemeentelijk referendum in 2014 zijn de volgende twee
aandachtpunten nog van belang:
1. Provinciale Staten van Utrecht hebben zich in meerderheid geschaard achter een motie die GS
oproept een provinciaal referendum te houden gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing in 2014.
PS zal daarover op 15 juli 2013 definitief beslissen. Het combineren van de
gemeenteraadsverkiezing met zowel een provinciaal als een gemeentelijk referendum is met het
oog op de belastingvoor de stembureaus te ontraden.
2. Voor het houden van een gemeentelijk referendum ontbreekt op dit moment de juridische
grondslag. Als de raad een raadplegend referendum wenst, zal daartoe een
referendumverordening moeten worden opgesteld. Met de ambtelijke inzet is in bovenstaande
berekening rekening gehouden.
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