Technische vragen CU m.b.t. agendapunt 4, openstelling winkels op zondag.
Voor elk van de drie kernen:


In welke mate zijn de lokale ondernemers lid van de vereniging?
Lokale ondernemers zijn lid van de ondernemersverenigingen. Bij de gemeente is niet bekend
in welke mate, bijvoorbeeld in procenten, lokale ondernemers lid zijn per kern van de
ondernemersvereniging. De gevraagde informatie is niet beschikbaar bij ons. Informatie over
de ondernemersverenigingen is o.a. te vinden via:
https://www.dalfsen.nl/home/ondernemersorganisaties_3424/ Daar is te lezen dat de
ondernemersvereniging Nieuwleusen circa 120 leden heeft, De ondernemersvereniging
Lemelerveld 85 leden heeft en Ondernemend Dalfsen bijna 70 leden telt in Dalfsen en
omgeving.



Op welke wijze hebben de ondernemersverenigingen de peiling uitgevoerd onder hun
leden? Formeel / informeel / …
Ons is niet bekend op welke wijze de verschillende ondernemersverenigingen met hun leden
over dit onderwerp hebben gesproken. Wij hebben de ondernemersverenigingen van de
kernen Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld uitgenodigd voor de bijeenkomst op 16 januari
jl. Tijdens de bijeenkomst is aangegeven door ondernemersverenigingen dat zij intern hebben
gesproken over de koopzondagen. Of dat door een peiling onder de leden is gebeurd of
anderszins is ons niet bekend.



Wat is de uitkomst van deze peiling / stemming?
Zie voorgaande antwoord.



Is er een inventarisatie hoeveel ondernemers daadwerkelijk de winkel op zondag willen
openstellen? En wat zijn hiervan de cijfers?
Deze inventarisatie is niet beschikbaar. Tevens zijn we ons bewust dat een peiling op dit
moment niet representatief hoeft te zijn voor een toekomstige ontwikkeling.
Uit de gesprekken tijdens de bijeenkomst van 16 januari jl. kwam naar voren dat keuze
vrijheid voor elke ondernemer van groot belang is. Er wordt geen winkelopenstelling
opgelegd. Elke ondernemer kan op basis van eigen afwegingen en overtuiging besluiten wel
of niet de winkel op de voorgestelde tijden open te doen. Op basis van de besluitvorming
door uw raad kunnen de individuele ondernemers al of niet georganiseerd in
ondernemersverenigingen besluiten om hun winkel open te stellen. De gemeente biedt met
het voorstel mogelijkheden voor de openstelling van winkels op zondagmiddag. Het is aan de
ondernemers of en op welke wijze daarvan gebruik wordt gemaakt.



Op welke wijze hebben ondernemers hun medewerkers gepeild? In welke mate is dit
gebeurd? En wat is hiervan de uitkomst?
Het peilen van de mening van de medewerkers is een verantwoordelijkheid van de
ondernemer zelf. Wij hebben daarvan geen gedetailleerde informatie. Enkele ondernemers
hebben op 16 januari aangegeven dat er medewerkers zijn die geen bezwaar hebben te
werken op zondag, en soms daarvoor een voorkeur hebben.
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