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Onderwerp
Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014.
Gevraagd besluit
De ‘Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014’ vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Door de vaststelling van de nieuwe Winkeltijdenverordening wordt aan winkeleigenaren in de gemeente
Tynaarlo de mogelijkheid geboden om iedere zondag van 09.00 tot 18.00 uur voor publiek geopend te zijn.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de raadsvergadering van 12 november 2013 is met meerderheid van stemmen een motie aangenomen die
het college opdraagt er voor zorg te dragen dat er een nieuwe winkeltijdenverordening komt, waarbij een
(wekelijkse) zondagsopenstelling mogelijk wordt. Aan deze motie wordt door middel van dit raadsvoorstel
invulling gegeven.
Wat ging er aan vooraf
Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatief voorstel tot wijziging van de
Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van de gewijzigde
Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur
en na 22 uur op te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen nu echter zelf bepalen of – en in hoeverre –
zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.
Bepalingen die voorheen in de wet stonden zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling zijn
in de nieuwe wet vervallen. De bevoegdheid van gemeente wordt zo ruim dat zowel complete handhaving van
het verbod tot het volledig terzijde stellen mogelijk is.
Hoe informeren we de inwoners?
Nadat de verordening in werking is getreden zal door het college door middel van publicaties in de gebruikelijke
media uitvoerig aandacht worden geschonken aan de nieuwe regels. Tevens zullen belanghebbende partijen,
zoals ondernemersverenigingen en winkeliers met een expliciete gedoogsituatie, schriftelijk worden
geïnformeerd. Ook ondernemers en andere partijen die zich in het voortraject bij ons schriftelijk met vragen of
opmerkingen hebben gemeld zullen door ons worden geïnformeerd.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
In de verordening staat de datum genoemd waarop de Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014 in werking treedt.
Vooraf gaand aan de inwerkingtreding moet een verordening zijn gepubliceerd, want een verordening treedt niet
eerder in werking dan nadat ze is gepubliceerd.
Vanaf die datum kan de nieuwe regeling worden toegepast en kunnen de winkels iedere zondag geopend zijn
vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur. Uitgezonderd een aantal met name genoemde feestdagen.
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