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De raad besluit:

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;
I.

De Verordening winkeltijden als volgt te wijzigen
1.

Aan artikel 1 toe te voegen:
e. supermarkt: winkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht, waaronder in ieder
geval brood, vlees, groente en fruit en overige levensmiddelen, maar geen sterke drank als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

2.

Artikel 6 te wijzigen zodat dit als volgt luidt:
Artikel 6 Openstelling van supermarkten op z o n - en feestdagen
1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1 aanhef en onder a
en b van de wet genoemde verboden, aan supermarkten.
2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één supermarkt per 15.000 inwoners van de
gemeente verlenen.
3. Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:
a. de supermarkt is op z o n - en feestdagen gesloten tussen 00.00 uur en 12.00 uur en tussen
18.00 uur en 24.00 uur,
b. de supermarkt is voor ten hoogste vijf uren geopend, met inachtneming van sub a,
c. bevoorrading van de supermarkt vindt niet op zondag plaats,
d. van de ontheffing wordt minimaal tweemaal per kalendermaand gebruikgemaakt,
e. de ontheffing is één jaar geldig.
4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid
of de openbare orde in de omgeving van de supermarkt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt
beïnvloed door de openstelling.

II.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze

Inleiding:
In het coalitieakkoord is aangegeven dat er in Woerden maximaal drie supermarkten op zondag
geopend mogen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het venster waarin de openingstijd valt, gewijzigd
wordt van 16:00 - 21:00 uur naar 12:00 - 18:00 uur.
Om bovenstaande te realiseren dient de huidige winkeltijdenverordening te worden aangepast. Na
vaststelling van de nieuwe winkeltijdenverordening kunnen ontheffingen voor deze openingstijden
worden verleend.

Bevoegdheid:
Uw raad is op grond van art. 147 van de Gemeentewet en art. 3 van de Winkeltijdenwet bevoegd
de verordening aan te passen. Het college verleent op grond van de verordening de ontheffingen.

Beoogd effect:
Aanpassing van de openingstijden en een duidelijkere definiëring van de winkels waarvoor het
geldt (supermarkten).

Argumenten:
1.

Er is zowel vanuit de consument als vanuit de winkeliers meer behoefte aan openstelling
voor 18.00 uur.
Op basis van de huidige winkeltijdenverordening kunnen jaarlijks maximaal drie ontheffingen
worden verleend, waarbij de winkels "waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren
plegen te worden verkocht" open mogen van 16:00 - 21.00 uur. Vanuit de consument en
winkeliers is behoefte aan openstelling voor 18:00 uur.
2.

Er zijn geen kerkdiensten

binnen de periode 12.00-

18.00 uur.

Kanttekeningen:
1.

De definiëring van het begrip supermarkt is een beperking ten opzichte van de huidige situatie,
maar in praktijk maakten slechts supermarkten gebruik van de ontheffing.
In de huidige verordening is ontheffing mogelijk voor 'winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk
eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht'. In theorie kunnen ook bijvoorbeeld bakkers en
kaaswinkels in aanmerking komen voor een ontheffing. Vanuit de samenleving is het wenselijk
dat supermarkten op zondag geopend is, vandaar dat in de nieuwe verordening het begrip
supermarkt duidelijker is gespecificeerd.

Financiën:
n.v.t.
Uitvoering:
De huidige verleende ontheffingen aan supermarkten verlopen op 1-12-2014.
Na bekendmaking van de gewijzigde verordening kunnen voor de komende periode wederom aan
drie supermarkten ontheffingen worden verleend. Na vaststelling en bekendmaking van de
gewijzigde verordening kunnen ontheffingen worden verleend binnen de tijdspanne 12.00 - 18.00
uur, waarbij de supermarkt maximaal 5 uur geopend mag zijn.
De huidige toedeling van de ontheffingen verloopt via lotingssystematiek. Het college onderzoekt of
er overeenstemming kan worden bereikt over een alternatieve methode
Een RIB over de verdelingssystematiek volgt voordat de verordening winkeltijden in de commissie
wordt behandeld.

Communicatie:
De wijziging wordt op de gebruikelijke manier bekendgemaakt.

Samenhang met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Bijlagen:
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De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerd en ;

gelezen het voorstel d.d.

30 september 2014

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t:
I.

De Verordening winkeltijden als volgt te wijzigen
1. Aan artikel 1 toe te voegen:
e. supermarkt: winkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht, waaronder in
ieder geval brood, vlees, groente en fruit en overige levensmiddelen, maar geen sterke drank
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

2. Artikel 6 te wijzigen zodat dit als volgt luidt:
Artikel 6 Openstelling van supermarkten op zon- en feestdagen
1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1 aanhef en onder
a en b van de wet genoemde verboden, aan supermarkten.
2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één supermarkt per 15.000 inwoners van
de gemeente verlenen.
3. Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:
a. de supermarkt is op zon- en feestdagen gesloten tussen 00.00 uur en 12.00 uur en tussen
18.00 uur en 24.00 uur,
b. de supermarkt is voor ten hoogste vijf uren geopend, met inachtneming van sub a,
c. bevoorrading van de supermarkt vindt niet op zondag plaats,
d. van de ontheffing wordt minimaal tweemaal per kalendermaand gebruikgemaakt,
e. de ontheffing is één jaar geldig.
4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid
of de openbare orde in de omgeving van de supermarkt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt
beïnvloed door de openstelling.

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking
III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op

6 november 2014

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer

