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Geachte dames en heren,  

 

 

het college heeft vragen ontvangen van het CDA over koopzondagen.  

De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.  

 

1. Wat is de reden dat u heeft ingestemd met een dergelijke aanvraag, wetende dat deze impliciet inhoudt 

dat zonder verdere verruiming op 6 mei het quorum is verbruikt? 

 

Antwoord: 

Het verzoek voldoet aan de vigerende winkeltijdenverordening.  

 

2. Hoe kan het dat u vooruitlopend een nog te voeren discussie reeds ervan uitgaat dat deze verruiming 

er wel zal komen? 

 

Antwoord:  

Het college loopt niet vooruit op een nog te voeren discussie. Het verzoek komt van de 

centrumondernemers en voldoet aan de vigerende winkeltijdenverordening.  

 

3. In hoeverre is deze toezegging onherroepelijk en hebben we onszelf nodeloos in een tijdsklem gezet? 

 

Antwoord:  

Het besluit is genomen en is, zoals gebruikelijk, gepubliceerd in de krant van afgelopen week. Hierop is 

bezwaar mogelijk. 

 

4. Wat zijn de tijdslijnen voor de bespreking van de nieuwe verordening en wanneer wordt de 

gemeenteraad hierbij betrokken? 

 

Antwoord: 

In de wethoudersbrief van 18 juli 2017 is aangekondigd dat begin 2018 een nieuwe 

winkeltijdenverordening ter inzage zal worden gelegd. Deze verordening zal kort na de verkiezingen aan 

de raad worden voorgelegd. 

 



VERVOLGBLAD 

2 

 

 

Tot slot merken wij op dat de raad wel degelijk een belangrijke beslissing heeft te nemen inzake 

uitbreiding van het aantal koopzondagen. Ons is ter ore gekomen dat er mogelijk boetes worden 

uitgedeeld door verhuurders aan winkeliers die niet open gaan op een zondag die is aangemerkt als 

koopzondag. Wat ons betreft moeten wij het niet zo ver laten komen. 

 

Antwoord:  

De winkeltijdenverordening geeft ondernemers de gelegenheid om op een aantal zondagen open te gaan. 

De verordening maakt dit mogelijk, maar verplicht dit niet. Sommige vastgoedeigenaren hebben hierover 

afspraken gemaakt met hun huurders. Deze kunnen vastgelegd zijn in de huurovereenkomst. Wanneer alle 

ondernemers opengaan profiteert het collectief hiervan. Dus niet onlogisch dat hierover afspraken zijn 

gemaakt. Wij verwachten echter, zeker in de eerste periode, niet dat vastgoedeigenaren hun huurders, 

indien al mogelijk, zullen gaan beboeten. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Wimar Jaeger 

Wethouder Economie 


