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Voorstel tot het vaststellen van de 2 verordening tot wijziging verordening winkeltijden
Nieuwkoop

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
e
1. De 2 Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” vast te
stellen, conform bijgevoegd concept-besluit;
e
2. De 2 Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” in
werking te laten treden op de dag nadat deze door ons is bekend is gemaakt.
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Toelichting
Probleemstelling
Wanneer het initiatief wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt
heeft dit ook gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Een substantieel
aantal vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn zal van
rechtswege vervallen. Dit dient gerepareerd te worden.
Inleiding
Op 1 juli treedt de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking. De eerste kamer heeft de wet
op 14 mei behandeld en hiermee ingestemd. De nieuwe Winkeltijdenwet heeft een
onbedoeld gevolg dat bepaalde vrijstellingen uit het vrijstellingenbesluit - op het verbod
om op zon- en feestdagen open te zijn - van rechtswege komen te vervallen. Het gaat
onder meer om snackbars, ijssalons, (bloemen) winkels bij begraafplaatsen en in
bejaardenoorden, videotheken evenals openstellingen bij bijzondere gelegenheden van
religieuze aard. Dit dient, vooruitlopend op de nieuwe Winkeltijdenwet, gerepareerd te
worden. Dit voorstel voorziet daarin.
Kader / Eerdere besluiten
De verordening winkeltijden Nieuwkoop is op 18 december 2008 door uw raad
e
vastgesteld. Uw raad heeft op 27 mei 2010 de 1 verordening tot wijziging van de
e
verordening Winkeltijden Nieuwkoop vastgesteld. Bij de 1 wijziging is de gebiedsindeling
voor de 12 (maximaal aan te wijzen) koopzondagen gewijzigd.
Beoogd effect
Een neveneffect van de nieuwe Winkeltijdenwet tijdig te herstellen, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
e
1. De 2 Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” vast te
stellen, conform bijgevoegd concept-besluit;
e
2. De 2 Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” in
werking te laten treden op de dag nadat deze door ons is bekend is gemaakt.
Argumenten:
1.1. Er verandert feitelijk niets (Alles blijft bij het oude!)
Indien de wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt vervalt van rechtswege
een (groot) aantal vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Die
vrijstellingen hebben betrekking op het verbod om op zon- en feestdagen open te
zijn. Het gaat hier om vormen van detailhandel die traditioneel al veel (ook) op zonen feestdagen plaatsvinden. Denk aan bijvoorbeeld de snackbars en ijssalons in
onze gemeente. Die mochten dus op zon- en feestdagen op grond van landelijke
wetgeving open zijn. Door aanpassing van onze verordening blijft dit zo.
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1.2. Géén strijdigheid met het collegeprogramma
Dit voorstel is in overeenstemming met het door uw raad op 23 juni 2011
vastgestelde (herzien) collegeprogramma 2011-2014 “Samen aan de slag”. Op
pagina 16 onder 3.2 programma 2: Bedrijvigheid en toerisme staat bij 3.
Grootschalige detailhandel: Het huidige beleid ten aanzien van de koopzondagen
blijft gehandhaafd. Aan de koopzondagen (de zogenaamde 12 dagen regeling) wordt
door dit voorstel niet getornd. Ook niet aan de avondwinkel openstelling.
1.3. Handhaving bij het niet wijzigen van onze verordening
Indien de van rechtswege vervallen vrijstellingen van het Vrijstellingenbesluit
Winkeltijdenwet niet in onze verordening Winkeltijden Nieuwkoop worden
opgenomen dan mag bijvoorbeeld een snackbar of ijssalon vanaf 1 juli niet meer
open op een zon- of feestdag. Terwijl dit al sinds jaar en dag een wettelijk recht was,
waar de gemeente in feite niets over te zeggen had. De gemeente zou dan
bestuursrechtelijk moeten handhaven of gedwongen worden te handhaven, indien
een dergelijk verzoek daartoe wordt ingediend. Daarnaast levert een overtreding van
een verbod van de Winkeltijdenwet een strafbaar feit op in de zin van de Wet op de
economische delicten.
1.4. De vervallen vrijstellingen zijn 1 op 1 overgenomen uit het vrijstellingenbesluit
Conform het advies van de VNG zijn van rechtswege vervallen vrijstellingen 1 op 1
overgenomen.
Kanttekeningen:
1.1. Géén wijziging van de zondags- en avondopenstelling
Dit voorstel heeft géén betrekking op aanpassing van de verordening ten aanzien
van de zondagsopenstelling (de zogenaamde 12-dagen regeling) en de
avondopenstelling (het open mogen zijn van supermarkten op zondag van 16.00 tot
22.00 uur). Overigens is het een winkel die gebruik wenst te maken van de
avondopenstelling sowieso niet toegestaan dit te doen, omdat uw raad dit bij de
vaststelling van de vigerende Verordening winkeltijden Nieuwkoop, niet mogelijk
heeft gemaakt.
1.2. Algehele herziening beleid ten aanzien zondags- en avondopenstelling
De VNG komt eerst eind mei/begin juni met een modelverordening die als basis kan
dienen voor een algehele herziening, waarbij gebruik gemaakt wordt van de
verruimde bevoegdheden om vrijstellingen met betrekking tot zondags- en
avondopenstellingen bij verordening vast te stellen. Bij het opstellen van dit
raadsvoorstel en –besluit was dit document van de VNG nog niet beschikbaar.
1.3. Algehele herziening en het collegeprogramma
Overeenkomstig het collegeprogramma zullen wij uw raad echter geen voorstel doen
tot verruiming van het aantal koopzondagen in onze gemeente. Dus ook al komt de
VNG met haar onder 1.2. van de kanttekeningen genoemde algehele herziening van
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de modelverordening, dan houden wij vast aan de gemaakte afspraken in het
collegeprogramma.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Het aanpassen van de verordening kent geen risico’s.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Het wijzigen van de verordening Winkeltijden Nieuwkoop heeft geen financiële, personele
en juridische consequenties.
Communicatie / Participatie
Na vaststelling door de gemeenteraad dient de verordening op de gebruikelijke wijze te
worden bekendgemaakt (in het elektronisch gemeenteblad). Slechts indien de gewijzigde
Winkeltijdenwet daadwerkelijk op 1 juli in werking treedt.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
 Een concept raadsvoorstel en –besluit;
 De ledenbrief van de VNG van 18 april 2013 (lbr. 13/034);
 De huidige verordening winkeltijden Nieuwkoop;
 De vigerende Winkeltijdenwet 1996;
 Het vigerende Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 1996;
 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet.
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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