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E-mail adres: g.van.bruggen@tynaarlo.nl
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Onderwerp
Aanpassing winkeltijdenverordening

Gevraagd besluit
De raad besluit:

In te stemmen met het aanpassen van de winkeltijdenverordening. Op 1e paasdag en 1e pinksterdag mogen de 
winkels in de gemeente Tynaarlo open van 9.00 tot 18.00. Goede Vrijdag gaan de normale openingstijden 
gelden van 06.00 tot 22.00.  

Wat willen wij hiermee bereiken?
De winkelier in Tynaarlo de mogelijkheid geven om open te gaan op 1e paasdag en 1e pinksterdag alsmede op 
Goede Vrijdag de normale openingstijden te hanteren.  

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Een aantal ondernemers heeft het verzoek ingediend om open te mogen gaan op 1e paasdag en 1e pinksterdag 
alsmede de normale openingstijden te hanteren op Goede Vrijdag. Er is navraag gedaan bij de 
bedrijvenverenigingen en alleen de Vriese ondernemersvereniging is niet voor. De overige verenigingen hebben
geen bezwaar.  

Wat ging er aan vooraf
Tijdens de afgelopen corona crisis is in overleg met de winkeliers van de gemeente Tynaarlo de mogelijkheid 
geboden om tijdens de feestdagen extra open te mogen gaan. Hierbij zijn vooral de dagen 1e paasdag en 1e 
pinksterdag en Goede Vrijdag goed bezocht door consumenten. Een aantal ondernemers heeft daarom ook het 
verzoek ingediend om deze dagen definitief extra open te mogen zijn. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling
dat steeds meer mensen op deze vrije dagen boodschappen doen is het voor de ondernemers van belang om 
deze dagen open te zijn. Tevens bieden de omliggende gemeentes zoals, Groningen, Assen en Aa en Hunze, 
wel de mogelijkheid aan hun winkeliers om op deze dagen open te zijn. Hierdoor is er sprake van een 
inkomstenderving voor de winkeliers in Tynaarlo.

Hoe informeren we de inwoners?

Uw besluit wordt, gezamenlijk met de andere besluiten, op de gebruikelijke manier gepubliceerd.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

Zodra de raad een besluit heeft genomen zal de nieuwe winkeltijdenverordening ingaan. 



Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Deze is niet van toepassing. 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 14

Betreft:

Raadsvoorstel wijzigen winkeltijdenverordening

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging

Gelet op artikel 2.2 in de winkeltijdenverordening 2014

B E S L U I T:

De raad besluit

In te stemmen met het wijzigen van de winkeltijdenverordening. De winkels in de gemeente Tynaarlo mogen 
open op 1e paasdag en 1e pinksterdag van 9.00 tot 18.00 en op Goede Vrijdag gaat de normale openingstijden 
gelden. 

Vries, 4 april 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


