
 
27-11-2014 
 
De Gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 27 november 2014 , 
gehoord de beraadslagingen; 
 
Constaterende dat, 

1. het college voor de gehele periode 2014-2018 wil vastleggen welke supermarkten op 
zondagen in aanmerking komen voor openstelling; 

2. het voorstel c.q. wijziging op de bestaande verordening  inhoudt dat het beleid ten 
aanzien van supermarkten voor de gehele periode niet kan wijzigen, behoudens 
wijzigingen in relevante wettelijke voorschriften; 

3. de ontwikkelingen in de regio druk zetten op de realisatie van een snellere en ruimere 
aanpassing van de winkeltijden ook op zondag; 

4. het college  en de meerderheid in de raad in het kader van de aangenomen nota 
“Kloppende Binnenstad” o.m. het uitgangspunt hanteren dat winkeltijden “een zaak is 
van de ondernemers”; 

5. de desbetreffende portefeuillehouder de opdracht heeft zijn beleid 
dienovereenkomstig vorm en inhoud te geven; zoals  desgevraagd bevestigd is  in de 
commissievergadering van 12 november jongstleden; 

6. de Horeca –structuurvisie (30-11-2010) de Stad Woerden op zondagen typeert als 
“doods”; 

7. de voor handhaving verantwoordelijke wethouder is afgetreden hetgeen een nieuwe 
politieke realiteit schept voor de partijen, al dan niet, betrokken bij het coalitieakkoord; 

8. door de wetswijziging in 2013 de gemeenten vergaande bevoegdheden hebben 
verkregen om de detailhandel te faciliteren en dit door diverse  gemeenten wordt 
aangegrepen om in te spelen op de veranderende koopgewoonten. 

 
 
Overwegende dat: 

1. zodra bij de besluitvorming ,impliciet of expliciet, opvattingen van 
levensbeschouwelijke aard worden betrokken deze  opvattingen nimmer aan 
individuele gemeenteraadsleden kunnen worden opgelegd; 

2. de voorgestelde verordening haaks staat op het noodzakelijke beleid voor de 
ontwikkeling van de detailhandel in Woerden; 

3. in de commissie “Welzijn” op 12 november jongstleden de door Inwonersbelangen 
genoemde argumenten voor verdere vrijstelling voor de detailhandel dit door de 
meerderheid van de vertegenwoordigende partijen, inhoudelijk, niet is bestreden; 

4. door het aftreden van de wethouder, belast met handhaving, er politiek gezien ruimte 
behoort te zijn voor een hernieuwde afwegingen van de maatschappelijk gevoelde 
belangen; in lijn met eerder uitdrukkelijk aan de inwoners gedane beloften; 

5. voor behoud van vitaliteit van de stad Woerden, als aantrekkelijke centrumgemeente 
van het Groene Hart, de noodzaak bestaat om gebruik te maken van de verruiming 
die het wettelijke kader geeft; 

6. regels bedoeld zijn om mensen te dienen en niet omgekeerd. 
 
 



 
Spreekt uit: 

• Dat de voorgestelde verordening en/of wijziging daarop wordt ingetrokken; 
• Verzoekt het college om een nieuwe verordening te maken met als kern: 

 
Aanpassing met betrekking tot de zondag: 
 
Koopzondagen: 
- Alle winkels in de gemeente Woerden mogen, behoudens beperkingen die uit de 
Winkeltijdenwet voortvloeien, op alle zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur geopend 
zijn; 
- Ten aanzien van de bevoorrading van de winkels op zondag kan het college nadere 
voorwaarden stellen middels een verkeersbesluit. In beginsel is bevoorrading van 
winkels op zondagen en gedurende de perioden dat er geen mogelijkheid tot 
ontheffing kan worden verleend niet toegestaan. 

 
Verzoekt het college om de inwerkingtreding van bovenbedoelde  verordening te doen 
ingaan per 1 januari 2015 of zoveel eerder als mogelijk is of zoveel later als redelijkerwijs 
noodzakelijk is. 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Initiatief :                      Fractie Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 
 
Mede ondertekenaars: 
 
Tegenstemmen: 
 
De stemming: 
Mondelinge stemming: 
Stemmen bij hand op steken: 
 
 
 
 


