
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.1 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Proces evaluatie winkeltijden 

 

 

Voorstel: 

1. De raadswerkgroep Winkeltijden laten bestaan uit de volgende raadsleden: 

J. Berends, A.P.W. van de Haar, E.M.J. Boerwinkel, C.F.P.M. van Pul, 

H.L.G. Moïze de Chateleux, S. Bali, J.H.A. Putman, P.J.A.O.M. Moors en zo 

mogelijk een vertegenwoordiger uit de fractie SGP-ChristenUnie. 

De raadswerkgroep kiest uit zijn midden een voorzitter. 

2. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toevoegen wethouder Drenth, de 

ambtenaar economie, de heer B. Teunissen en M. Bolten van de griffie. 

3. De raadswerkgroep komt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april 2015 voor 

het eerst bij elkaar. 

 

Inleiding 

In het coalitieakkoord Agenda voor de Toekomst wordt de intentie uitgesproken om de 

kerntakendiscussie, coffeeshops en de koopzondagen qua besluitvorming op een nieuwe 

manier aan te pakken. Daarbij ligt het initiatief voor deze onderwerpen bij de raad. Tijdens de 

raadsconferentie van 2 oktober 2014 is daarom in groepjes nagedacht (o.a.) over de invulling 

van het proces om te komen tot besluitvorming over de zondagsopenstelling. 

Een aantal supermarktondernemers heeft op 16 oktober 2014 een brief naar u gestuurd om te 

vragen het onderwerp zondagopenstelling supermarkten op de agenda van de raad te plaatsen. 

Het college heeft u een procesvoorstel aangeboden in de vergadering van 29 januari 2015. 

Bij amendement hebt u daarover besloten. 

 

Globaal proces 

In uw vergadering van 29 januari 2015 hebt u een amendement aangenomen om voor de 

evaluatie van de winkeltijden een raadswerkgroep in te stellen en dat te doen in uw 

vergadering van 26 februari. Vandaar dat dit voorstel nu voorligt. 

Bij het betreffende amendement hebt u ook besloten: 

- van het college een korte en bondige evaluatie te ontvangen over de gevolgen van het 

huidige beleid; 

- een of enkele bijeenkomsten te organiseren met alle betrokken partijen 

(supermarktondernemers, medewerkers, consumenten etc.) om inzicht te krijgen in trends, 

ontwikkelingen, belangen en standpunten. 

- op basis van evaluatie en informatie een besluit te nemen over de winkeltijden (inclusief 

mogelijke wijziging van de Winkeltijdenverordening. 

 

Raadswerkgroep 

Het verdere proces om te komen tot vaststelling van de winkeltijden wordt uitgewerkt en 

georganiseerd door een raadswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 

raadsfracties. Als adviseurs zijn aan de raadswerkgroep toegevoegd wethouder Drenth, 

de beleidsmedewerker economie en een medewerker van de griffie. 
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 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Tijdspad 

De bedoeling is om besluitvorming over het winkeltijdenbeleid ruim vóór 1 januari 2016 af te 

ronden. Ik stel u voor dat de raadswerkgroep zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk medio april 

2015, zijn eerste bijeenkomst houdt. 

 

 

De griffier, 

 

drs. B.P.M. Janssens 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de griffier over proces coffeeshopbeleid; 

 

gelet op artikelen 82 en 108 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De raadswerkgroep Winkeltijden te laten bestaan uit de volgende raadsleden: J. Berends, 

A.P.W. van de Haar, E.M.J. Boerwinkel, C.F.P.M. van Pul, H.L.G. Moïze de Chateleux, S. Bali, 

J.H.A. Putman, P.J.A.O.M. Moors en zo mogelijk een vertegenwoordiger uit de fractie SGP-

ChristenUnie. De raadswerkgroep kiest uit haar midden een voorzitter. 

2. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen wethouder Drenth, de ambtenaar 

economie, de heer B. Teunissen en M. Bolten van de griffie. 

3. De raadswerkgroep komt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april 2015 voor het eerst 

bij elkaar. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 


