
 
 
 
 

 
Mededeling aan de gemeenteraad (2021-05)  

 
 

 
Documentnummer: - 
Inlichtingen bij: Rob Janssens 
Telefoonnummer:  (0314) 377 111 
 Pagina 1 van 2 

 
   

 

Onderwerp: Aangepaste planning raadswerkgroep zondagopenstelling 
winkels 

Afzender: Raadswerkgroep zondagopenstelling winkels 
Datum: 12 januari 2021 

 

Kennis te nemen van 
de aangepaste planning van de werkzaamheden van de raadswerkgroep 
zondagopenstelling winkels 
 
Context 
Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 heeft de raad de motie winkeltijden 
Doetinchem aangenomen en daarmee besloten om begin september 2020 een 
raadswerkgroep te laten starten die: 
a. de informatiebehoefte van de raad bepaalt om te kunnen komen tot een debat over 

de zondagopenstelling van alle winkels in Doetinchem; 
b. één of meerdere gesprekken hierover organiseert met winkeliers/ondernemers en 

medewerkers van winkels; 
c. een voorstel opstelt om te komen tot een debat over de zondagopenstelling van alle 

winkels in Doetinchem; 
d. een planning opstelt voor al deze zaken gericht op een raadsdebat eind 2020. 
 
De raadswerkgroep zondagopenstelling winkels is vervolgens in september 2020 gestart 
en rondt binnenkort haar werkzaamheden af. 
 
Kernboodschap 
Mede vanwege de corona-maatregelen heeft de raadswerkgroep haar werkzaamheden op 
een andere manier moeten inrichten. Ondertussen is er een onderzoek uitgevoerd onder 
de inwoners van Doetinchem naar de zondagopenstelling winkels (via Doetinchem 
Spreekt) en zal begin 2021 een onderzoek uitgevoerd worden onder winkeliers. 
Conform de motie was het de bedoeling om nog in 2020 een voorstel gereed te hebben, 
gericht op het voeren van een raadsdebat eind 2020. Door de gewijzigde aanpak is de 
planning echter gewijzigd. De aangepaste planning is dat de raadswerkgroep begin maart 
haar voorstel voor de gemeenteraad klaar heeft om vervolgens tijdens de 
raadsvergadering van 25 maart 2021 het debat te kunnen voeren over de 
zondagopenstelling winkels (voorafgegaan door beeldvormende behandeling op 11 
maart). 
 
Vervolg 
De door de raadswerkgroep gehanteerde planning is als volgt: 
 

Begin januari Raadswerkgroep - Bespreking resultaten onderzoek onder 
inwoners 

- Bespreken/vaststellen opzet onderzoek 
onder winkeliers 

- Raadsmededeling vaststellen 

Januari/februari Raadswerkgroep / 
Moventem 

- Utvoeren onderzoek onder winkeliers 
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Half februari Raadswerkgroep - Bespreken resultaten onderzoek onder 
winkeliers 

- Bespeken voorstel voor gemeenteraad 

24 februari Presidium - Agenderen raadsvoorstel voor 
beeldvormende behandeling 

Begin maart Raadswerkgroep - Vaststellen voorstel voor gemeenteraad 
- Versturen voorstel naar de gemeenteraad 

11 maart Gemeenteraad en 
eventuele 
insprekers 

- Beeldvormende behandeling voorstel 
raadswerkgroep zondagopenstelling 
winkels 

25 maart Gemeenteraad - Behandelen voorstel raadswerkgroep 
zondagopenstelling winkels 
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