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Aanleiding
In het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën van dinsdag 7 januari 2014 is een aantal vragen
gesteld met betrekking tot de winkeltijden op zondag. De door burgemeester Berghoef (vervanger van
wethouder Teeuwsen) toegezegde informatie wordt onderstaand verstrekt.

Inhoud mededeling
Gevraagd is om een overzicht van de praktijk in onze buurgemeenten met betrekking tot de
openstellingmogelijkheden van winkels op zondag. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven:
Overzicht winkeltijden gemeenten in de regio:
Oost Gelre

Algehele vrijstelling / zon- en feestdagen van 08.00 tot 20.00 uur

Winterswijk

Vrijstelling op basis van branchering

Oude IJsselstreek

Algehele vrijstelling

Berkelland

Koopzondagen o.g.v. Verordening 2011

Bronckhorst

12 koopzondagen per gebied

Doetinchem

Elke laatste zondag van de maand koopzondag + 12 per branche/gebied en elke zondag 3 supermarkten open

Arnhem

Vrijstelling voor alle winkels op zondag van 12.00 – 18.00 uur en supermarkten tot 20.00 uur

Enschede

3 gebieden 12 koopzondagen / Verordening 2011

Duiven

Algehele vrijstelling

Montferland

12 koopzondagen / supermarkten en bakker vrijstelling op zon- en feestdag

Bocholt/Dld.

4 koopzondagen, zoals de meeste Duitse gemeenten

* Verordening 2011: maximaal 12 koopzondagen + eventuele openstelling supermarkten op zondagen van 16.00 - 20.00 uur.

Voorts is geïnformeerd of nader overleg volgt met de winkeliersverenigingen.
Op 18 november 2013 is overleg gevoerd met de winkeliersverenigingen. Tijdens het RTG waren alle
winkeliersverenigingen aanwezig en zij hebben wederom de gelegenheid ruimschoots te baat
genomen om hun standpunten over de nieuwe Winkeltijdenwet kenbaar te maken. De
winkeliersverenigingen waren tijdens het RTG helder in hun opvatting en wel in die zin dat ze unaniem
de wens uitspraken om zelf te kunnen bepalen of en in hoeverre men gebruik wenst te maken van de
vrijstellingsmogelijkheden voor de koopzon- en feestdagen, zodat elke branche zelf kan bepalen of zij
overgaat tot openstelling. Aangezien zowel het college als de raadsfracties hiervan kennis hebben
genomen, lijkt het niet noodzakelijk om nogmaals een overleg hierover te voeren.

Tenslotte is gevraagd of er nog een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor differentiatie naar
gebied of branche. Afhankelijk van de raadsbehandeling wordt bezien of een dergelijk onderzoek nog
wenselijk is.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
n.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
n.v.t.

