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Amendement verruiming zondagopenstelling winkels in de
gemeente Doetinchem.

De raad van de gemeente Doetinchem bijeen op donderdag 25 maart 2021;

gelezen het raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de 'Verordening winkeltijden
gemeente Doetinchem 2020';

overwe~ende dat:
- er door veel winkeliers al vaker gevraagd is om verruiming van de zondagopeningstelling

winkels;
- uit de twee onderzoeken van Moventem f onder inwoners en onder

winkeliers/ondernemers) Haar voren komt dat er inderdaad behoefte is aan meer
vrijheid in de openingstijden voor alle soorten winkels en overal in de gemeente
Doetinchem;

- de zes insprekende ondernemers in de beeldvormende raadsvergadering vas 11 maart
2011 een goede afspiegeling vormen van de diverse ondernemers in de gemeente
Doetinchem;

- die zes ondernemers zich alien hebben uitgesproken voor het vrijlaten van de
openingstijden op de zondagen;

- daarbij verschillende ondernemers hebben aangegeven om zelf to willen beslissen over
de openstelling op zondag;

- veel gemeenten zo'n verruiming al langer toepassen en menig winkelier zijn klanten daar
Haar toe ziet vertrekken;

constaterende dat:
- de winkelier zelf het beste weet wanneer zijn/haar klanten gebruik willen maken van de

openingstijden op zondag en hoe hij/zij daar als winkelier op in wilt spelen;



- de gemeenteraad hierbij niet op de stoel van de ondernemers moet gaan zitten met het
risico om hen daardoor to belemmeren in het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteit en in
hun service richting hun klanten;

- wij Doetinchem willen profileren als een gemeente waarin iedereen gelijke kansen heeft,
wat ook geldt voor onze winkeliers;
vanuit de overwegingen en constateringen eenduidige en ruime openingstijden op
zondag voor alle winkels overal in Doetinchem en ook in lijn met de openingstijden voor
de rest van de week het meest wenselijk zijn;

- dit concreet betekent dat het het meest wenselijk is als alle winkels in de gemeente
Doetinchem de mogelijkheid krijgen om ook op zondag hun winkels to openen tussen
07.00 uur en 22.00 uur;

aanvullend constaterende dat:
- wij het onze morele verplichting vinden in deze voor menig winkelier zeer moeilijke

tijden om hen to helpen waar we kunnen;
- wij dit kunnen doen door groen licht to geven aan alle winkeliers in de gemeente

Doetinchem om iedere zondag tussen 07.00 uur tot 22.00 uur open to kunnen zijn
wanneer ze dit wensen;

besluit:
- in het eerste beslispunt de mogelijkheid tot zondagopenstellingto wijzigen van 'voor

elke zondag van 12.00 tot 18.00 uur' in `voor elke zondag van 07.00 tot 22.00 uur';
- en daartoe artikel 2 van de 'Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020' als

volgt to laten luiden:
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte

verboden geldt een vrijstelling voor alle winkels voor elke zondag van 07.00 uur tot
22.00 uur.

2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid geldt niet op: nieuwjaarsdag, eerste
paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

en gaat over tot de orde van de dag.
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