Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

3

Onderwerp:

Uitbreiding koopzondagen Lemelerveld juli en augustus 2018

Datum:

22 juni 2018

Portefeuillehouder:

drs. H.C.P. Noten

Decosnummer:

805

Informant:

Mark Duijtshoff
m.duijtshoff@dalfsen.nl
(0529) 498308

Voorstel:
1. Aan het huidige artikel 5:67 Apv een nieuw lid toe te voegen met de volgende inhoud:
“In aanvulling op lid 1 de zondagen in de maanden juli en augustus 2018 openstelling toe te
staan specifiek voor winkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen in de woonkern
Lemelerveld, waarbij de openstelling is toegestaan tussen 12.00 en 18.00 uur.”
2. Het huidige lid 2 te vernummeren tot lid 3

Inleiding:
21 juni 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken de
zondagsopenstelling in juli en augustus 2018 in Lemelerveld toe te staan en waarin het college wordt
gevraagd hier uitvoering aan te geven. De burgemeester heeft daarop aangegeven dat dit alleen
mogelijk is door een wijziging van de APV, hetgeen een bevoegdheid is van de gemeenteraad.
Daarnaast wordt in de motie aan het college gevraagd om in het najaar van 2018 met een voorstel te
komen voor een definitieve regeling. Dit voorstel voorziet in het eerste deel van de vraag van de raad.
Argumenten:
Op 24 mei 2018 heeft de Ondernemers Vereniging Lemelerveld per brief gevraagd het aantal
koopzondagen in Lemelerveld in de zomerperiode (juli en augustus) uit te breiden. Uw raad heeft in
een motie gevraagd om vooruitlopend op een bredere discussie over dit onderwerp, op korte termijn
tegemoet te komen aan die wens.
Alternatieven:
N.v.t.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële dekking:
N.v.t.
Communicatie:
Bekendmaking via reguliere kanalen
Bijlagen:
1. Motie
2. Ingekomen brief van de OVL

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

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

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2018, nummer
3186;
gelet op de aangenomen motie, d.d. 21 juni 2018 inzake de Winkelopenstelling Lemelerveld,
waardoor artikel 5:67 van de Algemene plaatselijke verordening Dalfsen gewijzigd dient te worden;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de “3e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dalfsen”
Artikel I
1. Aan het huidige artikel 5:67 Apv een nieuw lid toe te voegen met de volgende inhoud:
“In aanvulling op lid 1 de zondagen in de maanden juli en augustus 2018 openstelling toe te
staan specifiek voor winkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen in de woonkern
Lemelerveld, waarbij de openstelling is toegestaan tussen 12.00 en 18.00 uur.”
2. Het huidige lid 2 te vernummeren tot lid 3.
Artikel II Slotbepaling
1.
Deze regeling wordt aangehaald als ‘3e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Dalfsen”.
2.
De regeling treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 juli 2018.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

