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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Waarom heeft het college de aanvraag van Albert Heijn (namens de
supermarktorganisaties) om op alle zondagen open te mogen zijn niet direct
afgewezen? Als gevolg van een aangenomen motie ligt er toch al een raadsuitspraak?
Daarnaast heeft het college recent (juni 2013) toch ook nog aangegeven geen
aanleiding te zien om het aantal koopzondagen te verruimen?
2) Het college geeft aan pas een standpunt in te nemen nadat er een voorbespreking in de
gemeenteraad is geweest. Dat is wel erg gemakkelijk… Waarom bekent het college
zelf geen ‘kleur’? College, wat is uw standpunt met betrekking tot de aanvraag van
Albert Heijn?
3) Er zijn onderwerpen die het college doorschuift… Hoort dit onderwerp eigenlijk niet
op het bordje van de nieuwe gemeenteraad thuis? Dit onderwerp is toch echt een punt
van discussie in het verkiezingsdebat?
Toelichting:
Tijdens het lezen van de notulen van B&W van 3 december jl. werd de PCG onaangenaam
verrast… Het aantal koopzondagen en het vaststellen daarvan is sowieso al een onderwerp
waar ik niet ‘vrolijk’ van wordt, maar als het aan Albert Heijn ligt wordt het nog gekker… In
de notulen lees ik het volgende:
‘Albert Heijn vraagt toestemming om in Wijk bij Duurstede alle zondagen te mogen openen.
In haar verzoek vraagt Albert Heijn hiervoor toestemming namens alle supermarkten in Wijk
bij Duurstede. Dit zijn Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Om dit verzoek goed te beoordelen is het
bestuurlijk gewenst om de gemeenteraad in dit vraagstuk te betrekken. Na eerst een
voorbespreking in de gemeenteraad kan het college haar standpunt innemen’.
Het verbaast me dat het college het verzoek van Albert Heijn niet direct heeft afgewezen.
Zo’n 2 ½ jaar geleden heeft de gemeenteraad toch een uitspraak gedaan? Er is destijds toch
een motie van de PCG aangenomen waarin het verzoek van Ahold Nederland, om op alle
zondagen open te mogen zijn, is afgewezen? De afgelopen twee jaar heeft het college de
verzoeken van de supermarktorganisaties (Albert Heijn, Lidl en Jumbo) op grond van deze
raadsuitspraak afgewezen.
Daarnaast heeft de PCG in juni 2013 vragen gesteld over de nieuwe Winkeltijdenwet. Het
antwoord van de wethouder luidde als volgt: ‘Het standpunt van het college is om het
maximale aantal koopzondagen vooralsnog niet te verruimen. Wij hebben geen signalen
ontvangen vanuit de detailhandel dat er op dit moment behoefte is aan een groter aantal
koopzondagen. Van de huidige 12 koopzondagen wordt bovendien niet volledig gebruik
gemaakt en zeker niet door alle winkels. Dit maakt dat het college geen aanleiding ziet om
over te gaan tot een verruiming van het aantal koopzondagen’. Met dit standpunt in de hand
had het college het verzoek van Albert Heijn toch direct af kunnen wijzen? Waarom is dit
niet gebeurd? Blijft Albert Heijn net zolang ‘doordrammen’ totdat ze hun zin hebben?

Moeten de kleine winkeliers nog meer in de verdrukking komen? Moet er nog meer ‘zout in
de wonden worden gestrooid’ van de mensen die om zowel principiële als
sociaaleconomische redenen, tegen koopzondagen zijn?
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