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Motie tijdelijke verruiming van zondagsopening voor
ondernemers in de gemeente Doetinchem.

De raad van de gemeente Doetinchem bijeen op 24 September 2020;

Overwegende dat:
- door de corona-crisis veel ondernemers getroffen zijn omdat hun bedrijf

tang op slot zat en hun inkomsten schrikbarend zijn afgenomen;
- na de lockdown men genoodzaakt was om gebruik to maken van de

extra openingsdagen om zo nog enigszins iets goed to maken;
- deze extra dagen van dit jaar bijna op zijn en de maand december voor

de deur staat, waarin men graag open wi) zijn;
- dit verzoek ook vanuit het Binnenstadsbedrijf komt;

Constaterende dat:
- de ondernemers hun uiterste best doen om to redden wat er to redden

va It;
- ze zich voorlopig nog aan allerlei regels moeten houden;
- veel ondernemers gebaat zouden zijn met opening op zondag in

december, om zo hun klanten van dienst to kunnen zijn;
- omliggende gemeenten deze openingsmogelijkheid wel hebben, waar

de klanten uit Doetinchem anders in december Haar toe zullen trekken
om hun inkopen to doen;

Verzoekt het college:
De in artikel 2, lid 1 Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020
opgenomen vrijstelling voor zon-, feest- en werkdagen to verruimen, zodat



de daar genoemde winkels tot eind december 2020 elke zondag van 12.00
uur tot 18.00 uur open mogen zijn, met inachtneming van het gestelde in
artikel 2, lid 3 (oftewel dat de vrijstelling niet geldt voor eerste Kerstdag),
waardoor deze vrijstelling in die periode gaat gelden voor de volgende
winkels:
- alle supermarkten;
- de winkels PDV-locaties Wijnbergen en Verheulsweide;
- de winkels in Wehl en Gaanderen;
- de winkels in de binnenstad en tuin- en autobranche.

en gaat over tot de orde van de dag.
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