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Sa m e nv at ti ng
U wordt gevraagd de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden
Dordrecht (eerste wijziging) vast te stellen.
1. Wat is de aanleiding?
Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Verhoeven en Van Tongeren
tot wijziging van de W inkeltijdenwet is per 1 juli jl. in werking getreden. Gem eenten
kunnen nu zelf bepalen of en in hoeverre - zij vrijstelling of ontheffing verlenen van
deze verboden. De wetswijziging betekent niet dat de huidige gemeentelijke regels
automatisch komen te vervallen of in elk geval gewijzigd m oeten worden; maar dit
laatste kan wel. De huidige verordeningen blijven van kracht zolang de raad ze niet
wijzigt of intrekt, omdat ze ook onder de nieuwe ruimere grondslag vastgesteld
(hadden) kunnen worden. Ook de daarop gebaseerde vrijstellingen en ontheffingen
blijven van kracht. Als er voor wordt gekozen de gemeentelijke regels aan te passen,
dan kan dat uiteraard ook betrekking hebben op slechts een deel daarvan; dan kan
met een wijzigingsverordening worden volstaan.
2. Wa t wil le n we be rei ke n?
W anneer het wetsvoorstel in werking treedt heeft dit ook gevolgen voor het
Vrijstellingenbesluit W inkeltijdenwet. Een substantieel aantal vrijstellingen op het
verbod om op zon- en feestdagen open te zijn zal van rechtswege vervallen. Het
gaat onder meer om snackbars, ijssalons, videotheken, (bloemen)winkels bij
begraafplaatsen en in bejaardenoorden, evenals openstellingen bij bijzondere
gelegenheden van religieuze aard (Ramadan). Dit betekent dat bovenvermelde
winkels onder het regime van de W inkeltijdenwet vallen. Dat betekent dat ook deze
winkels zich vooralsnog dienen te houden aan de koopzon-/en feestdagen die gelden
voor de norm ale winkels. De vervallen vrijstellingen kunnen vervolgens we l op
grond van de gewijzigde W inkeltijdenwet in de gemeentelijke verordening worden
opgenomen.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Vooralsnog blijft de huidige Verordening winkeltijden Dordrecht van kracht. Echter
wij dienen wel per 1 juli 2013 de landelijke vrijstellingen op te nemen in onze
verordening. Doen wij dit niet dan vallen de landelijke vrijstellingen onder de huidige
W inkeltijdenwet en die laat niet toe dat de winkels geopend zijn op zon- en
feestdagen. Nu gaat het in Dordrecht vooralsnog om enkele winkels die onder de
landelijke vrijstellingen vallen. Dat zijn bijv. Videoland, bloemenverkoop bij
begraafplaatsen, supermarkten (tijdens Ramadan) en winkels in musea.
a. Ins pra ak en com m un ica tie
De wijzigingsverordening behoeft geen inspraak.
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b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Na vaststelling wordt het raadsbesluit bekend gem aakt in De Stem van Dordt. De
wijzigingsverordening wordt tevens geconsolideerd in het verordeningenoverzicht
van Dordrecht opgenomen.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wa t m ag he t kos te n?
Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum
De wijzigingsverordening dient zo spoedig mogelijk te worden vastgesteld.
Indien dit in oktober 2013 zal gebeuren, dient het raadsbesluit terug te werken tot
1 juli 2013. Dit laatste dient te worden opgenomen in de bekendmakingstekst, die in
De Stem van Dordrecht zal worden gepubliceerd.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- bekendmakingstekst.
7. Voorstel
W ij stellen u voor de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden
Dordrecht (eerste wijziging) vast te stellen.
2

Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
1

-I

j ue secretaris

( 7

M.M. van der Kraan

Pagina 212

C

