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Motie verruiming zondagopenstelling winkels (tot en met Pasen

2021)

De gemeenteraad van Doetinchem, bijeen op 17 december 2020,

overwegende dat:
- de gemeenteraad in September 2020 heeft besloten dat, in afwachting van

definitieve besluitvorming, de ondernemers in de gemeente Doetinchem in
ieder geval tot en met 31 december 2020 op elke zondag hun Winkel open
mogen hebben tussen 12.00 en 18.00 uur;

- dit besluit een tijdelijke maatregel is en wordt beeindigd op 31 december
2020;

- er inmiddels een raadswerkgroep Zondagopenstelling actief is en
voorbereidingen treft voor een raadsdebat over definitieve besluitvorming
over de zondagopenstelling winkels;

- in September 2020 nog voorzien was dat de definitieve bestuitvorming door
de raad over de eventuele verruiming van de zondagopenstelling zou
plaatsvinden in november of december van dit jaar;

- deze planning echter niet meer gerealiseerd wordt en de verwachting nu is
dat de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad hierover pas zal
plaatsvinden in het eerste kwartaal 2021;

- veel ondernemers met een Winkel zijn getroffen door de corona crisis,
waardoor hun omzet aanzienlijk is gedaald;

- de komende maanden qua omzet en overlevingskansen cruciaal zijn voor
vele van deze ondernemers, waarbij dan met name op de zondag extra
omzet kan worden gegenereerd

- voorts ook steeds meer de wens bestaat zowel bij ondernemers als in de
samenleving om het winkelend publiek zoveel mogelijk to spreiden over alle
dagen van de week;

constaterende dat:
- onder meer vanuit het Binnenstadbedrijf het verzoek is gekomen om het

besluit tijdelijke verruiming zondagopenstelling in ieder geval to continueren
tot en met het eerste kwartaal 2021, in afwachting van definitieve
besluitvorming hierover door de raad;
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- deze continuering van de tijdelijke verruiming niet in strijd is met de
opdracht van de genoemde raadswerkgroep zondagopenstelling, omdat
deze continuering zowel tijdelijk van acrd is (namelijk tot en met de
Paasdagen 2021) als dat het een duidelijk afgebakende categorie
ondernemers met een Winkel betreft (namelijk de ondernemers met een
Winkel bedoeld in artikel 2 lid 2 Verordening Winkeltijden Doetinchem);

- omliggende gemeenten deze openstelling op zondag in het eerste kwartaal
2021 wel bieden , waardoor inwoners van de gemeente Doetinchem
genoodzaakt zouden zijn om hun inkopen daar to doen in plaats van in onze
eigen gemeente;

- zeker ook op zondag moet gelden : Koop Lokaal!;

verzoekt het college:
de Verordening Winkeltijden Doetinchem zodanig aan to passen dat alle
ondernemers met een Winkel in de binnenstad, in Wehl, in Gaanderen, in de
tuinbranche en in de autobranche op alle zondagen tot en met Pasen 2021 (4 en
5 april 2021) hun Winkel open mogen hebben van 12.00 tot 18.00 uur;

en gaat over tot de orde van de dag.
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