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W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Jaap van der Does van de Fractie van LijstvanderDoes 
over de zondagsopenstelling 

Beantwoording van de vragen: 

1. Waarom is de Raad niet geïnformeerd over het toekennen van een begunstigingstermijn van 
twee weekenden op 15 en 22 november 2015 aan Tuincentrum De Bosrand, niet in de brief van 
10 november 2015 en ook tot op heden niet. LijstvanderDoes vindt het een kwalijke zaak dat de 
Raad niet volledig geïnformeerd is. 

De uitvoering van de handhaving van de winkelsluitingswet behoort tot de bevoegdheden van het college 
en valt binnen de kaders die door de winkelsluitingswet en door gemeenteraad gesteld zijn. Wij houden u -
indien relevant - op de hoogte van bijzondere handhavingssituaties, waaronder de handhaving van de 
winkeltijden. 

2. Waarom is gekozen voor een begunstigingstermijn van twee extra zondagen en niet voor vier 
extra zondagen zoals in het voorjaar van toepassing was op de bouwmarkten Praxis en Gamma. 
LijstvanderDoes wil graag weten welke systematiek er wordt gehanteerd bij het toekennen van 
een begunstigingstermijn. Zoals het nu gaat wekt het de indruk dat er met twee maten gemeten 
wordt. Deze manier van inkleuren kan de indruk wekken dat, indien je langer gezondigd hebt 
(langer open bent geweest), dit beter uitpakt dan slechts een zondag open. 

Aangezien eerdere handhavingszaken in het kader van de zondagsopenstelling de nodige media-aandacht 
hebben veroorzaakt, mag het bij ondernemers genoegzaam bekend worden verondersteld dat wij tegen 
overtredingen adequaat optreden. Helaas hebben wij moeten constateren dat een enkele winkelier zich 
desondanks niet aan de vastgestelde winkeltijden hield. Om de effectiviteit van ons handhavend optreden 
te intensiveren hebben wij daarom de begunstigingstermijn teruggebracht tot twee weken. 

3. In de Woerdense Courant d.d. 18 november 2015 zegt wethouder De Weger dat over een 
begunstigingstermijn hem niets bekend is. Heeft de Woerdense Courant de uitspraak van de 
wethouder correct weergegeven? Zo nee, wat heeft de wethouder dan wel gezegd? 

Ja, op het moment van het interview was de in mandaat afgegeven begunstigingstermijn hem nog niet 
bekend. 

4. Op 25 oktober 2015 is geconstateerd dat de winkels Xenos en La Ligna in de binnenstad van 
Woerden op deze zondag geopend waren. Uit een artikel van het AD Groene Hart d.d. 18 
november 2015 maak ik op dat 25 oktober 2015 een officiële koopzondag was en dat vele zaken 
in de binnenstad geopend waren. Desalniettemin kregen deze twee zaken een waarschuwing 
vanwege het feit dat zij dit niet gemeld hadden. Onze vraag hierbij is waarom dit omslachtige 
systeem gehandhaafd wordt en ons inziens zodoende een overbodige bureaucratie in stand 
houdt? 

De 8 koopzondagen die zijn gecoördineerd door de winkeliersvereniging Stadshart en die wij voor de 
winkels in de binnenstad hebben vastgesteld en bekendgemaakt zijn de volgende zondagen: 



29 maart 
26 april 
31 mei 
28 juni 
27 september 
29 november 
20 en 27 december 

Dit houdt concreet in dat op 25 oktober 2015 de winkels Xenos en La Ligna in overtreding waren van de 
Winkeltijdenwet in samenhang met de Winkeltijdenverordening. 

4a. Hebben genoemde winkeliers een begunstigingstermijn toegewezen gekregen en zo ja, hoeveel 
zondagen betrof dit? 

Nee. In alle gevallen ontvangt de winkelier eerst een waarschuwing. Daarna volgt een herinspectie. 
Wanneer bij de herinspectie geconstateerd wordt dat de overtreding niet is beëindigd wordt het officiële 
handhavingstraject opgestart. De overtreder ontvangt dan een zogenoemde last onder dwangsom, 
waaraan veelal een begunstigingstermijn is verbonden. Bij de winkels Xenos en La Ligna is er geen 
officieel handhavingstraject opgestart omdat bij de herinspectie is gebleken dat de winkels zich aan de wet
en regelgeving hielden. 

4b. Hebben alle winkeliers recht op een begunstigingstermijn als geconstateerd wordt dat ze 
geopend zijn op een zondag waarvoor geen ontheffing verleend is? 

Nee. Per handhavingsdossier wordt op basis van de omstandigheden gekeken of een begunstigingstermijn 
wordt toegekend en zo ja, welke omvang deze moet hebben. In sommige gevallen kan een 
begunstigingstermijn niet worden verleend, omdat de ernst van de situatie dit niet toelaat. Hierbij moet 
worden gedacht aan bijvoorbeeld (brand)gevaarlijke situaties. 

5. In een krantartikel spreekt wethouder de Weger de verwachting uit dat de huidige wijze van 
winkelsluiting op zondag ook na de volgende verkiezing welhaast zeker niet zal wijzigen. Onze 
vraag hierbij is: waar baseert de wethouder zijn uitspraak op en vindt hij dit gepast om 
uitspraken te doen over een volgende regeerperiode? 

Het college beschouwt deze uitspraak als een opvatting van de wethouder op basis van zijn overtuiging en 
zijn inschatting van het politieke speelveld in Woerden. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 15.024857 

Het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris De burgemeester 

drs. MTH.J. van Kruijsbergen ênboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: woensdag 25 november 2015 15:19 
Aan: raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van LijstvanderDoes inzake zondagsopenstelling 
Bijlagen: lijstvanderdoes overzondagsopenstelling.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake 
zondagsopenstelling. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, 
te weten vóór 25 december 2015. 2 5 NOV 2015 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 

T : - M 
W Qemeenteraad.woerden.n l 

E aeldorp.eoawoerden.nl raadsarirfie@iwoerden.nl 

Ben. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr.: Wo-O-cL 
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15.024857 

Regislratìedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

26/11/2015 
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Woerden, 25 november 2015. 

Aan: College 

Van: Fractie LijstvanderDoes 

Onderwerp: 
Schriftelijke vragen ex art. 40 Reglement van Orde over de zondagsopenstelling van de 
supermarkten Jumbo Molenvliet en Jumbo Snel en Polanen, alsmede van Tuincentrum De 
Bosrand te Woerden op 8 november 2015, alsmede de verwarring bij andere detailzaken op 25 
oktober 2015. 

Toelichting 

De raadsinformatiebrief d.d. 10 november 2015 (15R.00711) van het College van Burgemeester 
en Wethouders informeert de leden van de Raad dat op 25 oktober 2015 geconstateerd is dat 2 
winkels in het centrum geopend waren, namelijk Xenos en La Ligna. Voorts wordt in dezelfde brief 
gemeld dat op zondag 8 november 2015 de supermarkten Jumbo Molenvliet en Jumbo Snel en 
Polanen alsmede tuincentrum De Bosrand aan Rietveld 36a te Woerden op deze zondag zonder 
geldende ontheffing geopend waren. In week 45 hadden deze 3 ondernemingen reclame gemaakt 
voor de beoogde zondagsopenstelling op zondag 8 november. 

Voorts vermeld de brief dat op basis hiervan aan de betreffende ondernemingen een preventieve 
last onder dwangsom zal worden opgelegd. In de brief aan de Raad wordt niet gerept over het 
toekennen van een zogenaamde Begunstigingstermijn in de vorm van een aantal weekenden extra 
open. 

Deze begunstigingstermijn was van toepassing op de Bouwmarkten Praxis en Gamma nadat in dit 
voorjaar ook overtredingen van de Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening werden 
geconstateerd. Beide ondernemingen kregen toen 4 extra zondagen. 

Het blijkt nu echter dat genoemde raadsinformatiebrief niet volledig was. Op 23 november 2015 
kwam ik een brief (brief U-22132) gericht aan Tuincentrum Woerden B.V, Rietveld 36a te 
Woerden, onder ogen waarin duidelijk stond vermeld dat aan Tuincentrum De Bosrand een 
begunstigingstermijn van twee extra zondagen is toegekend, namelijk de zondagen 15 en 22 
november 2015. 

Voor wat de Jumbo supermarkten betreft heb ik niet verder gerechercheerd. 

Onze vragen hierbij zijn de volgende: 
1. Waarom is de Raad niet geïnformeerd over het toekennen van een begunstigingstermijn 

van twee weekenden op 15 en 22 november 2015 aan Tuincentrum De Bosrand, niet in de 
brief van 10 november 2015 en ook tot op heden niet. LijstvanderDoes vindt het een 
kwalijke zaak dat de Raad niet volledig geïnformeerd is. 

2. Waarom is gekozen voor een begunstigingstermijn van twee extra zondagen en niet voor 
vier extra zondagen zoals in het voorjaar van toepassing was op de bouwmarkten Praxis 
en Gamma. LijstvanderDoes wil graag weten welke systematiek er wordt gehanteerd bij het 
toekennen van een begunstigingstermijn. Zoals het nu gaat wekt het de indruk dat er met 
twee maten gemeten wordt. Deze manier van inkleuren kan de indruk wekken dat, indien je 
langer gezondigd hebt (langer open bent geweest), dit beter uitpakt dan slechts een 



zondag open. 

In de Woerdense Courant d.d. 18 november 2015 zegt wethouder De Weger dat over een 
begunstigingstermijn hem niets bekend is. Heeft de Woerdense Courant de uitspraak van 
de wethouder correct weergegeven? Zo nee, wat heeft de Wethouder dan wel gezegd? 

Op 25 oktober 2015 is geconstateerd dat de winkels Xenos en La Ligna in de binnenstad 
van Woerden op deze zondag geopend waren. Uit een artikel van het AD Groene Hart 
d.d. 18 november 2015 maak ik op dat 25 oktober 2015 een officiële koopzondag was en 
dat vele zaken in de binnenstad geopend waren. Desalniettemin kregen deze twee zaken 
een waarschuwing vanwege het feit dat zij dit niet gemeld hadden. Onze vraag hierbij is 
waarom dit omslachtige systeem gehandhaafd wordt en ons inziens zodoende een 
overbodige bureaucratie in stand houdt? 

Dit soort regelingen zijn op zijn minst verwarrend en niet af te doen met de opmerking dat iedereen 
de wet moet kennen. Mijn fractie vraagt het College dit omslachtige gedoe aan te passen. 
LijstvanderDoes heeft hierbij de volgende subvragen: 

4a. Hebben genoemde winkeliers een begunstigingstermijn toegewezen gekregen en zo ja, 
hoeveel zondagen betrof dit? 
4b. Hebben alle winkeliers recht op een begunstigingstermijn als geconstateerd wordt dat 
ze geopend zijn op een zondag waarvoor geen ontheffing verleend is? 

5. In een krantenartikel spreekt wethouder De Weger de verwachting uit dat de huidige wijze 
van winkelsluiting op zondag ook na de volgende verkiezingen welhaast zeker niet zal 
wijzigen. Onze vraag hierbij is: waar baseert de wethouder zijn uitspraak op en vindt hij het 
gepast om uitspraken te doen over een volgende regeerperiode? 

Namens de fractie van LijstvanderDoes 
raadslid Jaap van der Does 
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