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Sa m e nv at ti ng
Met ingang van 1 juli 2013 is de W inkeltijdenwet gewijzigd. Gemeenten hebben
de bevoegdheid gekregen om openingstijden van winkels zelf te reguleren.
Daarvoor kan een nieuwe W inkeltijdenverordening worden opgesteld. U wordt
gevraagd de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht
vast te stellen.
1. Wat is de aanleiding?
Op 11 maart 2014 zijn op verzoek van de raadsfractie van de VVD twee ontwerpverordeningen W inkeltijden Dordrecht opgesteld en middels een initiatiefvoorstel
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het initiatiefvoorstel bestond uit (rekening houdend met de christelijke
feestdagen) twee varianten:
- Verordening A: met openingstijden op zondagen van 12.00 - 18.00 uur,
uitgezonderd bakkers, zij hebben de mogelijkheid om geopend te zijn van
08.00 - 18.0 0 uur.
- Verordening B: m et openingstijden op zondagen van 06.00 - 22.00 uur,
De raad heeft ons college gevraagd om variant A ter visie te leggen. Dit is op
20 mei 2014 gebeurd. Voorts heeft uw gemeenteraad ons college de opdracht
gegeven een draagvlakonderzoek te verrichten. Voor de goede orde verwijzen wij
u naar bijlage 2 voor de resultaten van het draagvlakonderzoek van het
Onderzoekcentru m Drechtsteden.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?
In de nieuwe W inkeltijdenwet is de zogenaamde toerismebepaling, de
avondwinkel en de regeling voor de zondagopenstelling komen te vervallen. Deze
bepaling maakte het voor gemeenten mogelijk om slechts bij uitzondering een
maximaal aantal keer per jaar de winkels op zondag te openen.
Op grond van de gewijzigde W inkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om
winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur open
te stellen, op zichzelf bestaan, echter de bevoegdheid van gemeenten wordt zo
ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde
stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Gemeenten kunnen dus sinds de
wetswijziging van 1 juli 2013 zelf bepalen of- en in hoeverre - zij vrijstelling of
ontheffing verlenen van deze verboden.
De huidige Verordening winkeltijden Dordrecht biedt minder mogelijkheden voor
openstelling op zon- en feestdagen dan op basis van de nieuwe W inkeltijdenwet
mogelijk is. De voorgestelde Verordening W inkeltijden Dordrecht, waarvoor het
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model van de VNG als basis dient, is tot stand gekomen na raadpleging van
belanghebbenden.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Om een verruiming van de winkeltijden op zondagen mogelijk te maken leggen
wij de nieuwe Verordening winkeltijden Dordrecht ter vaststelling aan uw
gemeenteraad voor.

Risico's
Niet van toepassing.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
Naast de ter visielegging van de verordening is ook een draagvlakonderzoek
gedaan door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Voor de goede orde verwijzen
wij naar bijlage II voor de resultaten van het draagvlakonderzoek. De ter
visielegging heeft in de eerste weken na publicatie 3 reacties opgeleverd. De
fracties CDA, CU/SGP en SP hebben vervolgens op 23 juli 2014 een oproep in de
Stem van Dordt geplaatst met het verzoek te reageren op de ter visie legging van
de Verordening W inkeltijden Dordrecht. Dit heeft vervolgens een groot aantal
reacties opgeleverd. Hierover merken wij het volgende op:
Na de oproep van CDA, CU/SGP en SP zijn 80 reacties binnengekomen, zowel
schriftelijk als per e-mail. Somm igen hebben zowel een brief als een e-mail
verzonden met dezelfde motivatie; dit wordt beschouwd als 1 zienswijze.
De oproep in de Stem van Dordt is duidelijk opgesteld vanuit een invalshoek
om te laten weten dat m en tegen de verruim ing van de koopzondagen is. Het
is een gegeven dat ondernemers die tegen het voorstel van verruiming zijn
hun zienswijze indienen en ondernem ers die voorstander zijn zich in dit geval
niet of nauwelijks zullen laten horen.
Uiteindelijk zijn 44 brieven/e-mails ontvankelijk verklaard. Belangrijk in de
beoordeling van de ontvankelijkheid is dat zienswijzen moeten zijn voorzien
van een adres en een motivatie. Ondanks dat e-mails (ook al zijn deze
voorzien van NAW gegevens) formeel niet voldoen aan de eisen die de
Algemene wet bestuursrecht stelt, hebben we deze alsnog m eegenomen in de
procedure.
Voor de goede orde verwijs ik naar bijlage 1 voor de ingediende zienswijzen en de
beantwoording van deze door ons college. W ij willen daarbij opmerken dat door
de SP fractie het verzoek is gedaan om de NAW gegevens van burgers en
ondernem ers die hebben gereageerd niet openbaar te maken.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden
gepubliceerd, zodat de verordening per 1 oktober 2014 in werking kan treden.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wa t m ag he t kos te n?
Niet van toepassing.

Pa gi n a 2/ 3

Datum

9 september 2014

Ons kenmerk

SO/1277788

5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp-besluit, waarin integraal opgenom en de tekst van de verordening en
de daarbij behorende toelichting;
nota van beantwoording zienswijzen;
draagvlakonderzoek.
7. Voorstel
Gezien het vorenstaande en m et verwijzing naar de toelichting op de verordening,
stellen wij u voor:
1. in te stemm en met de Nota van beantwoording zienswijzen,
2. de Verordening winkeltijden Dordrecht vast te stellen, een en ander
overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit,
3. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door
het Onderzoekcentrum Drechtsteden
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de secretaris
de burjem eester

M.M. van der Kraan
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