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Voorstel: 

Instemmen met de voorliggende aanpak evaluatie winkeltijden. 

 

Eerdere besluiten 

Raadsbesluit winkeltijden van 7 nov. 2013 

Winkeltijdenverordening Doetinchem 2014 

 

Aanleiding 

Op 7 november 2013 hebt u de Winkeltijdenverordening 2014 vastgesteld en besloten om het 

beleid na één kalenderjaar te evalueren. In uw besluit hebt u een onderscheid gemaakt tussen 

de zondagsopenstelling van supermarkten en overige winkels (binnenstad, wijkcentra, Wehl, 

Gaanderen, tuin- en autobranche en PDV-locaties Wijnbergen en Verheulsweide).  

 

Supermarkten 

Voor de supermarkten hebt u besloten om het huidige roulatiesysteem voor openstelling van 

supermarkten op zondag te handhaven. Drie supermarkten mogen per jaar open zijn.  

Eén ten zuiden van de Oude IJssel en twee ten noorden van de Oude IJssel.  

Het roulatiesysteem loopt tot en met 2015. In 2015 hebben drie supermarkten nog recht op 

openstelling, namelijk Plus Dichteren, Aldi Houtsmastraat en Coop Gaanderen.  

 

Overige winkels 

De overige winkels mogen overeenkomstig uw besluit op de laatste zondag van de maand 

open zijn. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar extra 

gezamenlijk (per branche, ondernemersvereniging of kern) open te gaan.  

 

Brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en kernen zijn content met de regeling voor 

overige winkels. Daarnaast toon recent onderzoek aan dat slechts 10% van de consumenten 

extra zondagopenstelling in de binnenstad wil hebben (Goudappel Coffeng, november 2014). 

Vanuit de markt en uw raad is de behoefte ontstaan om de regeling voor supermarkten 

mogelijk te herzien.  

 

Kern 

Naar aanleiding van uw besluit d.d. 7 november 2013 en in het kader van de beginselen van 

behoorlijk bestuur kunt u op zijn vroegst de regeling voor supermarkten per 2016 veranderen, 

omdat u hebt besloten om in 2014 en 2015 het roulatiesysteem te handhaven.  

 

U hebt samen met de markt de wens om een gedragen besluit en visie te krijgen op de 

winkeltijden voor de supermarkten voor langere termijn. Vandaar dat wij aan u voorstellen om 

samen met supermarktondernemers, medewerkers en consumenten één lijn te bepalen.  

Dat betekent concreet, dat: 

- uw raad eind februari een korte en bondige evaluatie ontvangt over de gevolgen van het 

huidige beleid; 

- de portefeuillehouder in nauw overleg met uw raad in februari en maart enkele 

bijeenkomsten wil organiseren met alle betrokken partijen (supermarktondernemers, 

medewerkers, consumenten, etc.) om inzicht te krijgen in trends, ontwikkelingen, belangen 

en standpunten;  



 

- uw raad vervolgens een richting /kader aangeeft; 

- de ambtelijke organisatie het kader vervolgens toetst op juridische haalbaarheid en ons 

college een eindvoorstel (inclusief mogelijke wijzigingen van de Winkeltijdenverordening) 

opstelt. 

Het doel is om voor het zomerreces 2015 te komen tot besluitvorming, zodat marktpartijen 

de tijd hebben om hun bedrijfsvoeringen aan te passen op mogelijk nieuw beleid.  
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