Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 1 juni 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Koopzondagen en winkeltijdenwet
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Winkeltijdenwet’.
Door het aannemen van deze wet wordt het aantal koopzondagen per 1 juli a.s.
overgelaten aan het goeddunken van de gemeenten. De PCG gaat ervanuit dat het
college het aantal koopzondagen in Wijk bij Duurstede niet zal verruimen. Is deze
veronderstelling juist? Blijft wat u betreft alles bij het ‘oude’? Niet dat de PCG hier
gelukkig mee is, maar het kan onder de nieuwe wetgeving nog ‘gekker’…
Toelichting:
U heeft het afgelopen week ongetwijfeld gelezen… Een ruime meerderheid in de Eerste
Kamer stemde dinsdagmiddag jl. in met de initiatiefwet van D66 en GroenLinks die
gemeenten de vrije hand geeft zelf het aantal koopzondagen te bepalen. Door die nieuwe wet
zijn gemeenten vanaf 1 juli niet langer gebonden aan het wettelijke maximum van 12
koopzondagen per jaar, maar mogen zij volledig zelf bepalen hoe vaak en waar de winkels
hun deuren op zondag mogen openen. Die vrijheid was tot nog toe alleen voorbehouden aan
toeristische gemeenten. Met deze nieuwe wet lijkt het hek van de dam… Tot nu toe was er
nog enige terughoudendheid door de toerismebepaling. Met dit wetsvoorstel wordt de
koopzondag overgelaten aan het goeddunken van de gemeenteraden. Het aantal
koopzondagen zal in gemeenten toenemen met alle gevolgen van dien. Voor werknemers die
om principiële redenen niet op zondag willen werken zal het bijvoorbeeld moeilijker worden
om een baan in de winkelsector te krijgen. Winkeliers krijgen te maken met oneerlijke
concurrentie, of zelfs met contractuele verplichtingen om in winkelcentra mee te gaan met de
reguliere openingstijden.
Misschien maak ik me nu druk om iets wat in Wijk bij Duurstede niet zal gebeuren. Niet dat
ik nu zo gelukkig ben met de huidige situatie… De PCG verwacht en hoopt dat er in Wijk bij
Duurstede in elk geval geen behoefte is aan een nog verdere verruiming van het aantal
koopzondagen. Of vergis ik me…? Voor de zekerheid wil de PCG de vraag toch maar aan
het college voorleggen om aan alle twijfels een eind te maken. Hopelijk stelt u ons gerust!
Hans Marchal/PCG

