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Onderwerp:

aanpassing verordening

winkeltijden

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ;
gelezen het voorstel d.d. 9 december 2014 van:
- burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t :

I.

De Verordening winkeltijden als volgt te wijzigen
1. Artikel 5 te wijzigen in:

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)
1.
2.

De verboden genoemd in artikel 2, lid 1 aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet
opten hoogste acht zondagen of feestdagen per winkel per kalenderjaar.
Het college regelt de wijze waarop de acht zondagen of feestdagen per winkel worden
verdeeld.

2.

Artikel 7 lid 1 onder c in te trekken.

3.

Toe te voegen:

Artikel 9m Kunstateliers en galeries
De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben
op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van kunstateliers en galeries.

4.

De toelichting op artikel 7 lid 1 onder c te verplaatsen als toelichting op artikel 9m, waarbij de
volgende zinsnede (in het midden van de tekst) wordt verwijderd:
"Op grond van artikel 4, tweede lid, van de wet, zoals uitgewerkt in artikel 7, eerste lid van de
modelverordening, kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen voor de zonen feestdagen voor bijzondere situaties. De wet laat hierin de gemeenten beleidsvrijheid.
Met gebruikmaking van deze beleidsvrijheid kan de ontheffing verleend worden voor
tentoonstellingen in kunstateliers en galeries."

II.

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

III.

Besluitpunt 1-1 werkt terug tot en met 1 januari 2015

IV.

Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze

openbare vergadering, gehouden op 29 januari
De voorzit
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