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Onderwerp:  Vaststellen Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010 

 
Gevraagd besluit: 
 
1. De Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2007in te trekken per de datum van inwerkingtreding van 
zijn hierna onder 2. genoemde besluit, en  
2.de Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010 vast te stellen zoals die verordening als bijlage deel 
uit maakt van dit raadsbesluit. 
 
Inleiding en aanleiding 
 
Op 15 februari 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college opdraagt de 
zondagopenstelling van winkels op alle zondagen in de gehele gemeente mogelijk te maken. Het college heeft 
deze motie overgenomen. De winkeltijdenverordening is aangepast, en ligt nu in gewijzigde vorm ter vaststelling 
voor. 
 
Beoogd resultaat 
 
Met het vaststellen van de Winkeltijdenverordening 2010 is het toegestaan alle winkels jaarrond op zondag 
geopend te hebben. Dit is conform de wens van de raad zoals uitgesproken in de hierboven aangehaalde 
motie. 
 
Kader 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 

- Openstelling van alle winkels is nu op alle zondagen (m.u.v. feestdagen) toegestaan. In de oude 
verordening was die alleen toegestaan voor winkels in de levensmiddelenbranche. Om dit mogelijk te 
maken wordt gebruik gemaakt van de toeristische bepaling. 

 
- Er was geen eenduidige openingstijd voor winkels op zondag. De wet blijft hierbij in gebreke. In de oude 

verordening was het zo dat er voor winkels in de levensmiddelenbranche geen beperking in 
openingstijden was, terwijl winkels deelnemend aan de vaste koopzondag van de binnenstad en het 
Ravelijncenter de openingstijden 12.00 tot 18.00 uur mochten hanteren. Omdat de gemeenteraad 
streeft naar gelijkheid voor alle ondernemers schrijft de nieuwe verordening de algemene 
openingstijden op zondag tussen 10.00 en 18.00 voor. 

 
Verhouding gewijzigde Winkeltijdenwet 
Het is nog steeds onzeker of de gewijzigde Winkeltijdenwet definitief zal worden ingevoerd. Daarom is er deels 
rekening gehouden met de bepalingen van deze gewijzigde wet. De winkeltijdenverordening gemeente Den 
Helder 2010 is niet in strijd met de Winkeltijdenwet zoals die na wijziging zal luiden. Wel dient de verordening te 
worden aangevuld. Na eventuele inwerkingtreding van de wetswijziging heeft de gemeente nog een jaar de tijd 
om de toeristische bepaling te voorzien van een toelichting, die dan vereist is conform het nieuwe lid 7 van 
artikel 3 van de gewijzigde Winkeltijdenwet. 
In deze toelichting dient gemotiveerd te worden dat de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente 
autonoom is, en de zondagopenstelling van winkels daaraan slechts faciliterend is. Met de aanwezigheid van 
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het strand, een ruim aanbod van verblijfsrecreatie en diverse musea is de autonome toeristische 
aantrekkingskracht van de gehele gemeente goed te motiveren. 
 
 
Argumenten / alternatieven 
 
Alternatief is om de winkeltijdenverordening 2010 niet vast te stellen. In dat geval blijft de verordening van 2007 
van toepassing, wat betekent dat alleen winkels in de levensmiddelenbranche op zondag geopend mogen zijn. 
Dit sluit niet aan bij de wens van ondernemers uit de gemeente en evenmin bij het gevoelen van uw raad. 
 
Financiële consequenties 
 
Dit besluit heeft voor de gemeente geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties 
 
Het ontwerp behelst een algemene beleidslijn ten aanzien van winkelopenstelling op zondag in heel de 
gemeente Den Helder. Zij legt ondernemers op geen enkele wijze een verplichting op om, individueel dan wel 
collectief, hun winkel op zon- en feestdagen geopend of gesloten te hebben. 
 
Communicatie 
 
Na de vaststelling door de raad dient de verordening openbaar bekend te worden gemaakt. Dit zal gebeuren op 
de gebruikelijke wijze op de stadsnieuwspagina en via persberichten aan media in de gemeente. Tevens zal na 
bekendmaking van de verordening het parket van de Rechtbank Alkmaar onder toezending daarvan in kennis 
worden gesteld. Dit omdat de verordening juncto de Wet op de Economische Delicten een strafverordening is. 
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