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Agendapunt: 

Indiener: - college van burgemeester en wethouders 

Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Duindam 

Contactpersoon: M. Luyt 

Tel.nr.: '428836 E-mailadres: luyt.m@woerden.nl 

Onderwerp: nieuwe Verordening winkelt i jden 

De raad besluit: 

1. de Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011 vast te stellen; 
2. de Verordening winkeltijden Woerden 2002 in te trekken. 

Inleiding: 

Door de Albert Heijn is diverse malen aangegeven dat zij graag op zondag open willen gaan. Deze 
aanvragen zijn afgewezen omdat de Verordening Winkeltijden Woerden 2002 (Winkeltijden
verordening) deze mogelijkheid niet biedt. Hierdoor is een maatschappelijke discussie ontstaan over 
de (on)wenselijkheid van een dergelijke zondagsopenstelling. 

Binnen de huidige Winkeltijdenwet is (beperkt) ruimte voor het vrijgeven van openingstijden op 
zondag. Per 15.000 inwoners mag de gemeente toestemming geven aan één supermarkt om open te 
zijn. De Winkeltijdenverordening voorziet hier echter nog niet in. De raad heeft op 23 juni 2011 een 
motie (registratienr. 11.008958) aangenomen die dit mogelijk maakt. 

Bevoegdheid: 

De raad is op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet bevoegd verordeningen vast te 
stellen. 

Beoogd effect: 

Dit voorstel is een uitwerking van de door de raad op 23 juni 2011 aangenomen motie. Met de nieuwe 
verordening is het voor drie winkels waar levensmiddelen worden verkocht mogelijk om iedere zondag 
open te gaan. 
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Blad 2 

Argumenten: 

Er wordt uitvoering gegeven aan uw motie 
In de huidige verordening kan alleen een ontheffing voor zondagsopenstelling worden verleend aan 
winkels die doordeweeks functioneren als avondwinkel (zie artikel 4, lid 2 onder c). In de nieuwe 
verordening is dit mogelijk gemaakt (zie artikel 6). 
De voorwaarden zoals genoemd in uw motie zijn in de verordening opgenomen. 

Kanttekeningen: N.V.T. 

Financiën: N.V.T. 

Uitvoering: 

Het college kan drie vrijstellingen voor zondagsopenstelling verlenen. 

Communicatie: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De motie van 23 juni 2011 (11.008985) 

Bijlagen: 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de burgemeester 

W. Wieringa mr. H.W. Schmidt 

@tekst-luyt 


