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Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2014
ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014
Voorstel:
De gewijzigde verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014 vaststellen.
Inleiding
Verordening winkeltijden gewijzigd vastgesteld
Op 1 juli 2013 is de winkeltijdenwet veranderd. Daarin is in artikel 3 opgenomen dat de raad
bevoegd is om besluiten te nemen over de koopzondagen. Daarvoor heeft ons college u een voorstel
aangeboden waarover u op 7 november 2013 heeft vergaderd. Er is door de SGP-ChristenUnie, SP,
CDA en Groen Links een amendement ingediend. De verordening is gewijzigd vastgesteld.
In de verordening staat (samengevat) dat het lotingsysteem / roulatiesysteem voor de supermarkten
afgemaakt wordt. Alleen supermarkten die in aanmerking komen voor de ‘avondopenstelling’ mogen
op zondag geopend zijn. Voor de winkels (lees: niet supermarkten) geldt, dat de laatste zondag van
de maand de vaste koopzondag blijft en dat ze daarnaast nog 12 koopzondagen vrij kunnen invullen.
Oude systeem
In het oude systeem hadden de supermarkten die geen ontheffing hadden voor avondopenstelling op
zondag de mogelijkheid om op de laatste zondag van de maand open te zijn tussen 11.00 uur en
17.00 uur.
Verzoek supermarkt
Op 21 februari 2014 heeft een supermarkt gevraagd om gebruik te mogen maken van de
mogelijkheid om 12 zondagen per jaar open te zijn. Hierop heeft ons college een negatief besluit
genomen, omdat in de verordening staat dat de het lotingsysteem voor supermarkten wordt
afgemaakt. Er is geen mogelijkheid om supermarkten op de laatste zondag van de maand geopend te
laten zijn. Op het negatieve besluit volgde een bezwaarschrift.
Besluit raad 7 november 2013
In ons voorstel aan de raad was het uitgangspunt dat de openingstijden voor supermarkten zouden
worden vrijgegeven en voor andere winkels zou de mogelijkheid bestaan om (binnen bepaalde
branches en gebieden) steeds de laatste zondag van de maand open te zijn tussen 12 en 18 uur. En
verder was het mogelijk dat 12 extra zondagen zouden worden aangevraagd (eveneens tussen 12 en
18 uur). Bij de behandeling hebt u ervoor gekozen de verordening te amenderen zodat het op dat
moment bestaande systeem gehandhaafd zou blijven. U hebt daarbij het oog gehad op het
roulatiesysteem dat geldt voor de zondagavondopenstelling. Met dit amendement hebt u onbewust
gekozen voor een inperking van de mogelijkheden voor zondagopenstelling voor supermarkten.
In het oude systeem hadden de overige supermarkten (lees: supermarkten die niet in aanmerking
kwamen voor zondagavondopenstelling) de mogelijkheid om op de laatste zondag van de maand open
te zijn. Daarmee is rechtsongelijkheid ontstaan. Uit de bespreking in de raadsvergadering van 7
november 2013 lijkt dit niet uw bedoeling te zijn geweest. Daarom krijgt u nu een aanvullend
voorstel om de supermarkten die niet in aanmerking komen voor zondagavondopenstelling de
mogelijkheid te bieden om op de laatste zondag van de maand open te laten zijn.
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Kern
De verordening wordt aangepast zodat de supermarkten dezelfde positie hebben als in 2013.
Daarom wordt aan artikel 2, lid 1 onder a aangepast.
De aangepaste tekst luidt:
Artikel 2 - (Algemene) vrijstelling voor zon-, feest- en werkdagen
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een
vrijstelling:
a. volgens het huidige lotingsysteem voor supermarkten, zoals dat is vastgesteld in de
raadsvergadering van 9 december 2010; daarnaast geldt voor de overige supermarkten een
vaste koopzondag op de laatste zondag van de maand;
Voorstel
Wij stellen u voor de gewijzigde verordening vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Winkeltijdenverordening gemeente
Doetinchem 2014;
gelet op artikel 3 van de winkeltijdenwet
mede gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
De gewijzigde verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014 vast te stellen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014,

, griffier

, voorzitter

