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Nieuwkoop

Motie
Wijziging verordening winkeltijden Nieuwkoop
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 20 mei 2014 ter behandeling
van agendapunt 24: Coalitieakkoord 'De kracht van de samenleving';
Constaterende:
dat in het Coalitieakkoord de winkeliers gevraagd wordt een voorstel voor te leggen voor de
raad van 17 juli 2014 inzake de koopzondagen;
dat onder het huidige regime met een beperkt aantal koopzondagen bepaalde winkeliers
hun bedrijfsvoering onder toenemende druk zien staan door concurrentie op zondagen
vanuit andere gemeentes (weglekeffect);
dat bij die ondernemers de dringende behoefte bestaat aan spoedige vrijstelling van het
aantal koopzondagen;
Overwegende:
- dat aan de voorwaarden voor eventuele verruiming van de zondagopenstelling is voldaan
door het eerder uitgevoerde draagvlakonderzoek onder ondernemers, werknemers en
inwoners;
dat de uitkomst van het draagvlakonderzoek een verdeelde reactie van de ondernemers liet
zien, en dat er derhalve geen eenduidig voorstel van de ondernemers te verwachten is;
dat het Actieve Groene Hart als overkoepelend orgaan van de ondernemers zich in het
kader van zijn Economische Beleidsvisie uitgesproken heeft voor verruiming van de
zondagopenstelling;
dat een grote meerderheid van de partijen in de raad zich via verkiezingsprogramma's,
stemwijzer en in publieke discussies uitgesproken heeft voor verruiming van de
zondagopenstelling;
Concluderende:
dat het voorleggen van een voorstel van de winkeliers aan de raad tot onnodige vertraging
in het proces tot verruiming van de zondagopenstelling leidt, en in het meest gunstige geval
leidt tot effectieve besluitvorming na de zomer;
dat het college op grond van het draagvlakonderzoek over voldoende informatie beschikt
om voor de raad van 17 juli met een voorstel te komen voor verruiming van de
zondagopenstelling;
Verzoekt het College:
Een voorstel tot aanpassing van de verordening winkeltijden Nieuwkoop, dat ziet op verruiming
van de zondagopenstelling voor te bereiden en dit voorstel ter besluitvorming in de raad van
17 juli 2014 aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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