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Z-13-18388 Inwoner en bestuur Suzan van de Waal/ Marijke Waterreus Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4318  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. De Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom d.d. 11-09-2008 in te 

 trekken onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening Winkeltijden 

 gemeente Hillegom 2013. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Winkeltijdenwet inwerking getreden. Onze 

huidige Verordening Winkeltijden voldoet hierdoor niet meer. 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

- Verruimen van de zondagopenstelling 

- Regeldruk verminderen voor ondernemers 

- Koopstromen op zondag voor Hillegomse ondernemers behouden 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Winkeltijdenwet inwerking getreden. Dit 

betekent dat de gemeente Hillegom een nieuwe Verordening Winkeltijden moet 

vaststellen. 

De nieuwe Winkeltijdenwet geeft gemeenten meer ruimte om ondernemers tegemoet 

te komen voor wat betreft de openstelling op zon- en feestdagen. 

Wij stellen voor om de ondernemers deze ruimte daadwerkelijk te bieden en voor de 

zon- en feestdagen een algemene vrijstelling te verlenen. Dit betekent een 

openstelling op deze dagen van 12.00 tot 20.00 uur. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.            Meer vrijheid voor ondernemers.Meer vrijheid voor ondernemers.Meer vrijheid voor ondernemers.Meer vrijheid voor ondernemers. In deze economisch moeilijke tijd moeten we 

ondernemers zoveel mogelijk ruimte bieden voor hun bedrijfsvoering. Vanuit 

het in april 2013 door u vastgestelde Koersdocument Economie en Toerisme 

vloeit logischerwijs voort dat wij de ondernemers zoveel mogelijk faciliteren.  
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Het eerste doel van het Koersdocument Economie en Toerisme is immers het 

faciliteren van de ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijf. 

Ondernemers kunnen zelf afwegen of het voor hen rendabel en/of wenselijk is 

om ook op zon- en feestdagen open te gaan. 

2.            Minder regeldruk.Minder regeldruk.Minder regeldruk.Minder regeldruk. In de huidige situatie moet elk jaar –na consultatie van de 

ondernemers- de koopzondagen per deelgebied worden vastgesteld. Als 

ondernemers data willen wijzigen moeten zij hier opnieuw ontheffing voor 

aanvragen. Met name vanuit het MKB wordt er nadrukkelijk verzocht om de 

regeldruk voor ondernemers waar mogelijk te verminderen. Na vaststelling van 

de voorgestelde Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 zullen 

ondernemers slechts in enkele gevallen ontheffing hoeven aan te vragen 

(bijvoorbeeld voor een evenement). 

3.            Respect voor geloofsovertuiging en andere motieven. Respect voor geloofsovertuiging en andere motieven. Respect voor geloofsovertuiging en andere motieven. Respect voor geloofsovertuiging en andere motieven. Ondernemers die vanuit 

hun geloofsovertuiging niet op zon- of feestdagen open wensen te gaan zijn 

volledig vrij om deze afweging te maken. In het kader van de kerkgang en 

zondagochtendrust mogen winkels niet vóór 12.00 uur open, tenzij er in 

bijzondere gevallen ontheffing voor is aangevraagd (zoals een evenement). 

Zogenaamde “eenpitters” worden niet gedwongen om hun zaak 24/7 open te 

doen. Als zij denken op zon- en feestdagen meer omzet te kunnen genereren, 

dan kunnen zij bijvoorbeeld op een andere dag van de week dicht blijven. 

4.            Behouden van koopstromenBehouden van koopstromenBehouden van koopstromenBehouden van koopstromen....    Veel gemeenten in omliggende gemeenten 

verlenen via de nieuwe verordening vrijstelling voor de zon- en feestdagen. 

Vanuit concurrentieoogpunt is het fair om de ondernemers van Hillegom 

dezelfde positie te geven.  

Hierdoor behouden we de Hillegomse koopstromen en vloeien deze niet af 

naar onze buurgemeenten.    

5.        Verminderen handhaving en meer tijd voor kerntaken.Verminderen handhaving en meer tijd voor kerntaken.Verminderen handhaving en meer tijd voor kerntaken.Verminderen handhaving en meer tijd voor kerntaken. In de huidige situatie 

moet steeds per deelgebied (en voor de supermarkten ook nog eens per 

kwartaal) worden gekeken of de betreffende onderneming op de betreffende 

zon- of feestdag open mag zijn. Als voor alle ondernemers geldt, dat zij op 

zon- en feestdagen geopend mogen zijn, dan biedt dit een duidelijk kader. 

Handhavers, collega-ondernemers en burgers weten dat winkels en bedrijven 

op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 20.00 uur open mogen zijn. De 

verwachting is dat er minder vaak handhaving nodig is en er minder klachten 

zullen binnen komen. Bovendien blijft er, door het wegvallen van het proces 

van de vaststelling van de koopzondagen per deelgebied en de 

koopzondagavondopenstelling, meer tijd over voor kerntaken. 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    
n.v.t. 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Koopcentrum Hillegom en InitiatiefRijk Hillegom zijn bij de totstandkoming van de 

Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 geconsulteerd. Zie bijlage 

Inventarisatie Koopcentrum IRH Wtw. 



 

3 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

De raad wordt gevraagd te besluiten op 14 november 2013. Vanuit de supermarkten 

en een enkele andere ondernemer wordt er al langere tijd gevraagd om vrijstelling 

van de zon- en feestdagen. Bovendien gaat de nieuwe verordening Winkeltijden bij 

veel regiogemeenten rond de start van het nieuwe jaar in en willen wij in het kader 

van steeds verdergaande samenwerking volgen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Zoals mede blijkt uit de inventarisatie onder de leden en het bestuur van het 

Koopcentrum en de IRH wordt er (nog) niet veel gebruik gemaakt van het recht op 

openstelling tijdens zon- en feestdagen. Het werpt de vraag op waarom de vrijstelling 

dan gefaciliteerd zou moeten worden.  

Beide ondernemersverenigingen en de gemeente proberen aanjager te zijn in het 

stimuleren van de ondernemers om gebruik te maken van de algehele vrijstelling. En 

hen bewust te maken van de versterkende werking van het collectief. Dit proces is al 

in gang gezet. In dit kader is een algehele vrijstelling een schot voor de boeg. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013  

- Inventarisatie t.b.v. verruiming Winkeltijdenwet/zondagopenstelling onder Koopcentrum Hillegom en IRH-

leden, augustus/september 2013 

- Verordening winkeltijden gemeente Hillegom dd 11-09-2008 

Informatie bij: mw. M. Waterreus, m.waterreus@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 337 
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Nr.     3. Bestuur\4318 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   10 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 2013 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. De Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom dd. 11-09-2008 in te trekken 

onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening Winkeltijden gemeente Hillegom 

2013. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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