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Datum : 19 november 2013 
Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Gemeente Woerden 

Portefeuille(s) 
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Tel. nr. 
E-mailadres 

economische zaken 
M. van Luyt 
8836 

luyt.m@woerden.nl 

P M 
gemeente 

W O E R D E N 

13R.00417 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Henk van Dam 
van de Fractie van Christen Unie SGP 
over zondagsopening winkels 

Beantwoording van de vragen: 

Beantwoording Art. 40 vragen zondagsopening winkels 

1. Is het juist dat art. 5 van de Verordening Winkeltijden gaat over het aanwijzen van maximaal 8 
koopzondagen (zon- en feestdagen) voor een deel van Woerden? 

Antwoord: Dat is correct. 

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn 
aangewezen? 

Antwoord: zie tabel overzicht vastgestelde koopzondagen 2013 

3. Kan het college aangeven voor welke delen van Woerden dit dan geldt? 

Antwoord: zie tabel overzicht vastgestelde koopzondagen 2013 

4. Heeft het college op basis van dit artikel ontheffing verleend aan Jumbo-supermarkt om de rest van 
het jaar de winkeldeuren op zondag te openen? 

Antwoord: Jumbo heeft op basis van artikel 5 ontheffing gekregen en mag de volgende zondagen 
open: 10,17 en 24 november en 1,8,15,22 en 29 december. 

5. Zo ja hoe verhoudt zich dit dan tot art. 5 lid 1,2 en 3 van de Verordening Winkeltijden en wat 
betekent dit voor andere winkels in Woerden? 

Antwoord: Jumbo heeft als enige uit het schilderskwartier een beroep op art 5 gedaan voor opening 
op 8 koopzondagen. Daar er geen andere zondagen door winkeliers uit hetzelfde winkelgebied zijn 
aangevraagd zijn de door Jumbo gevraagde zondagen toegekend. De andere winkeliers in dit 
winkelgebied staat het vrij, als zij die behoefte hebben, op deze zondagen eveneens open te zijn. 
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6. Zijn er in het deel van Woerden waar Jumbo-supermarkt in valt nog andere zon- en feestdagen 
(dan genoemde 8 dagen) aangewezen in het kader van art. 5 van de Verordening Winkeltijden? 

Antwoord: De Jumbo supermarkt valt binnen het gebied Schilderskwartier. In dit gebied is de 
Jumbo de enige winkelier die een aanvraag heeft gedaan voor zondagopenstelling. In dit gebied 
zijn naast de in de bijlage genoemde data geen andere zondagen aangewezen in het kader van 
art.5 van de Verordening Winkeltijden. 

Tabel: Overzicht vastgestelde koopzondagen 2013: 

Waar Wanneer 

Woerden-Centrum 24 februari 2013 
31 maart 2013 
28 april 2013 
20 mei 2013 
29 september 2013 
27 oktober 2013 
1 december 2013 
22 december 2013 

Schilderskwartier 10 november 2013 
17 november 2013 
24 november 2013 
1 december 2013 
8 december 2013 
15 december 2013 
22 december 2013 
29 december 2013 

Alleen aanvraag van Jumbo 
ontvangen 

Molenvliet Winkeliersvereniging Molenvliet 
heeft aangegeven elke zondag 
gesloten te willen zijn. Om hieraan 
tegemoet te komen zijn er geen 
koopzondagen voor dit gebied 
voorgesteld. 

Snel en Polanen 1 april 2013 
9 mei 2013 
20 mei 2013 
6 oktober 2013 
10 november 2013 
8 december 2013 
26 december 2013 
29 december 2013 
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Staatsliedenkwartier en Geestdorp 1 april 2013 
21 april 2013 
28 april 2013 
30 april 2013 
9 mei 2013 
20 mei 2013 
8 december 2013 
15 december 2013 
Alleen aanvraag van Rodenburg's 
life en Garden Woerden' ontvangen. 

Bomen- en bloemenkwartier geen aanvragen ontvangen 

Honthorst geen aanvragen ontvangen 

Barwoutswaarder en Rietveld 6 januari 2013 
1 april 2013 
28 april 2013 
9 mei 2013 
20 mei 2013 
6 oktober 2013 
15 december 2013 
29 december 2013 

Harmeien geen aanvragen ontvangen 

Kamerik geen aanvragen ontvangen 

Zegveld geen aanvragen ontvangen 

Bijlagen: 
1. Brief artikel 40 vragen over zondagsopening winkels van de Fractie van Christenunie / SGP 

(13.029808). 

De secretaris De 

\ 7 

WG^oedn dr, G.W. Goedmakers CMC nboer V.J 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Lucassen, Milan 
woensdag 13 november 2013 10:02 
raadsleden@woerden.nl 
Stadhuis; ITeammanagers; IDirectie; !Burgemeester en wethouders 
vragen ex artikel 40 
art 40vragenzondagsopening.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van raadslid Van Dam (ChristenUnie/SGP) over zondagsopenstelling Jumbo-supermarkt. 
Conform artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen (voor 13 december) schriftelijk door het college beantwoord 
te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur _ 

OQQ f} Q 
email: lucassen.m@woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

1 3 NOV. 2013 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 
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Regislratiedatum: 

13.029808 

Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 
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Art. 40 vragen 

Zondagsopening winkels 

De fractie ChristenUnie/SGP is verrast door de krantenberichten en ook door borden langs de weg 

dat Jumbo-supermarkt voor de rest van het jaar elke zondag haar deuren openzet. Dit terwijl 

conform de bestaande regeling voor maximaal 3 levensmiddelenwinkels (1 per 15000 inwoners) 

ontheffing kan worden verleend. De fractie vindt dit op gespannen voet staan met de loting die 

dinsdag 5 november heeft plaats gevonden. 

Volgens het krantenbericht wordt door Jumbo-supermarkt een beroep gedaan op de 

ontheffingsmogelijkheid om op 12 koopzondagen per jaar open te mogen zijn. De fractie denkt dat 

dit bericht niet klopt. In art. 5 van de Verordening Winkeltijden is bepaald dat ontheffing voor een 

deel van Woerden kan worden verleend voor 8 zondagen per jaar. Deze zon-en feestdagen worden 

overeenkomstig lid 1 door het college aangewezen. Dit brengt ons bij de volgende vragen: 

1. Is het juist dat art. 5 van de Verordening Winkeltijden gaat over het aanwijzen van maximaal 

8 koopzondagen (zon-en feestdagen) voor een deel van Woerden? 

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn 

aangewezen? 

3. Kan het college aangeven voor welke delen van Woerden dit dan geldt? 

4. Heeft het college op basis van dit artikel ontheffing verleend aan Jumbo-supermarkt om de 

rest van het jaar de winkeldeuren op zondag te openen? 

5. Zo ja hoe verhoudt zich dit dan tot art. 5 lid 1,2 en 3 van de Verordening Winkeltijden en wat 

betekent dit voor andere winkels in Woerden? 

6. Zijn er in het deel van Woerden waar Jumbo-supermarkt in valt nog andere zon- en 

feestdagen (dan genoemde 8 dagen) aangewezen in het kader van art. 5 van de Verordening 

Winkeltijden? 

Namens de Fractie Christen Unie SGP 

Henk van Dam 


