Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

13

Onderwerp:

Openingstijden winkels op feestdagen

Datum:

14 mei 2019

Portefeuillehouder:

dhr. A. Schuurman

Decosnummer:

954

Informant:

Uco Lautenbach
u.lautenbach@dalfsen.nl
(0529) 48 83 09

Voorstel:
1. De openingstijden voor winkels op feestdagen op te nemen in het huidige artikel 5:67 van de
Algemene Plaatselijke Verordening door lid 1 en 2 te wijzigen en lid 3 daaraan toe te voegen:
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- en
feestdagen.
2. In aanvulling op lid 1 op de zondag, met uitzondering van eerste Paasdag en eerste
Pinksterdag, openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe te staan.
3. In aanvulling op lid 1 op de feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag (niet op zondag) openstelling tussen 10:00 en 18:00 toe te
staan.
2. Hiertoe de 3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen 2018
vast te stellen.

Inleiding:
Op 25 maart 2019 is een besluit genomen om koopzondagen op alle zondagen in de gemeente
mogelijk te maken van 12:00 uur tot 18:00 uur. In de Winkeltijdenwet (onder artikel 2, eerste lid, onder
b) wordt onderscheid gemaakt in zondagen en feestdagen. De recent vastgestelde aanpassing in de
Apv voorziet niet in een regeling voor de feestdagen als genoemd in de Winkeltijdenwet. Voor deze
dagen moet in Dalfsen een ontheffing worden gevraagd. Het college stelt voor de openingstijden voor
winkels op feestdagen in de APV op te nemen.
Argumenten:
1 De regeling voor feestdagen sluit beter aan op de koopzondagen.
Het raadsbesluit van 25 maart 2019 maakt openingstijden voor winkels op zondag mogelijk van 12:0018:00 uur. De Winkeltijdenwet schrijft voor op welke dagen en tijden winkels open mogen zijn op
doordeweekse dagen, inclusief de zaterdagen, en op door de gemeente bepaalde zon- en
feestdagen. Zowel eerste kerstdag als nieuwjaarsdag zijn de winkels gesloten op basis van de
Winkeltijdenwet.
Er is na het raadsbesluit over de koopzondagen verwarring ontstaan bij ondernemers en inwoners
over de openingstijden van winkels op de feestdagen. Omdat er voor de feestdagen geen andere
wettelijke regeling is dan de Winkeltijdenwet moet op grond van de Apv een ontheffing bij B&W
worden aangevraagd. Door de feestdagen op te nemen in de Apv zijn de winkelopeningstijden op zonen feestdagen meer consistent en is er minder noodzaak om een ontheffing aan te vragen. Betrokken
ondernemersverenigingen hebben bij de behandeling van de koopzondagen aangegeven ook gebruik
te willen maken van de ruimere openingstijden van winkels op feestdagen.
2 De voorgestelde aanpassing gaat uit van keuzevrijheid bij de ondernemers.
Net zoals bij het beleid voor de koopzondagen, is keuzevrijheid voor de ondernemers een
uitgangspunt voor de opening van winkels op de feestdagen. De winkelier bepaalt zelf of deze gebruik
maakt van de geboden mogelijkheden in de voorgestelde beleidswijziging.
Kanttekeningen
1. Het voorstel is niet aan de orde geweest bij de participatie over koopzondagen.
Tijdens de bijeenkomst op 16 januari is door de deelnemers niet expliciet gesproken over de
feestdagen als onderdeel van de te wijzigen openingstijden voor winkels. Na besluitvorming in maart
over de koopzondagen blijken er verwachtingen te zijn geweest bij ondernemers dat de feestdagen
evenals koopzondagen ruimere openingstijden van winkels zouden krijgen door het genomen
raadsbesluit.
Alternatieven:
Niets wijzigen: de winkeltijden op feestdagen worden niet in de Apv opgenomen en openstelling van
winkels blijft via de huidige Apv mogelijk door middel van een ontheffing.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Na besluitvorming over de aangepaste openingstijden voor winkels worden de
ondernemersverenigingen geïnformeerd waarin het besluit wordt toegelicht.
Vervolg:
De wijziging treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.

Bijlagen:
1. Openingstijden winkels op feestdagen en voorgestelde Apv-wijziging
2. 3e Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dalfsen 2018

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 954;
overwegende dat;
-

de openingstijden van winkels op feestdagen nog niet in de APV is opgenomen;

-

ondernemers op basis van ontheffingen al gebruik maken van de openstelling van winkels op
feestdagen;

-

door het opnemen van de feestdagen in de APV het beleid voor de winkelopeningstijden op
zon- en feestdagen meer consistent is en er minder ontheffingen nodig zijn.

gelet op artikel 147 Gemeentewet;

besluit:
1. De openingstijden voor winkels op feestdagen op te nemen in het huidige artikel 5:67 van de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen door lid 1 en 2 te wijzigen en lid 3
daaraan toe te voegen:
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- en
feestdagen.
2. In aanvulling op lid 1 op de zondag, met uitzondering van eerste Paasdag en eerste
Pinksterdag, openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe te staan.
3. In aanvulling op lid 1 op de feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag (niet op zondag) openstelling tussen 10:00 en 18:00 toe te
staan.
2. Hiertoe de 3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen 2018 vast te
stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

