
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 30 vragen 
18R.00334 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 22 mei 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Economie 

Contactpersoon : I. Wesselingh 

Tel.nr. : 0348 428559 

E-mailadres wesselingh.i@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Dhr. V. Bos van de Fractie van ChristenUnie/SGP over Winkelopenstelling 
tijdens de Nationale herdenking 

Beantwoording van de vragen: 

1. Bent u bekend met het bericht 'Jumbo Oudewater vanavond toch dichť(1)? 
Het college is op de hoogte van het bericht. 

2. Hoe waardeert het college de winkelopenstelling gedurende de Nationale Herdenking op 4 mei? Is 
het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat winkelopenstelling gedurende deze herdenking 
niet past bij het karakter daarvan? 
Het college heeft een voorkeur voor een sluiting van alle winkels in Oudewater op 4 mei na 19.00 
uur conform de Winkeltijdenwet. 

3. Is het de winkeleigenaar toegestaan om met zijn onderneming gedurende de Nationale Herdenking 
geopend te zijn? Overtreedt hij hiermee de Winkeltijdenwet? Overtreedt hij hiermee de 
gemeentelijke Winkeltijdenverordening? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
Het is een winkeleigenaar in Oudewater toegestaan om met zijn winkel op 4 mei tot 19.00 uur open 
te zijn. Indien een eigenaar of houder van een winkel op 4 mei na 19.00 uur open is, overtreedt hij 
daarmee de Winkeltijdenwet. Volgens de Winkeltijdenwet is het verboden om op 4 mei na 19.00 
uur een winkel voor het publiek geopend te hebben. 
Volgens de Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad in een verordening vrijstelling verlenen van dit 
verbod. In de Winkeltijdenverordening van Oudewater is uitsluitend vrijstelling verleend voor 
zondagsopenstelling tussen 12.00 en 18.00 uur, tweede Paasdag en Hemelvaartsdag. Er is in de 
Winkeltijdenverordening geen vrijstelling verleend voor openstelling van een winkel op 4 mei na 
19.00 uur. 
De Winkeltijdenverordening van Oudewater is de uitwerking van een expliciet in de Winkeltijdenwet 
geboden mogelijkheid om vrijstelling te verlenen. 

4. Klopt het dat een verbod op winkelopenstelling op 4 mei vanaf 19.00 ontbreekt in de 
Winkeltijdenverordening? Is het niet wenselijk een verbod hierop op te laten nemen in de 
verordening? 
In de Winkeltijdenverordening ontbreekt een vrijstelling voor openstelling van winkels op 4 mei na 
19.00 uur. Dit betekent dat het verbod van openstelling op 4 mei na 19.00 uur van de 
Winkeltijdenwet onverkort geldt. 

5. Klopt het dat de supermarkt in de voorgaande jaren wel open is geweest gedurende de Nationale 
Herdenking? Was het college hiervan op de hoogte? Zo niet, hoe verklaart het college dit? Zo wel, 
waarom is er niet opgetreden? 
Of, en hoe vaak, de supermarkt in de voorgaande jaren op 4 mei na 19.00 uur open is geweest, 
heeft het college niet systematisch bijgehouden. Het college heeft hier geen meldingen of klachten 
over ontvangen. 
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6. Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat het niet mogelijk zou moeten zijn om ongestraft de 
Winkeltijdenverordening dan wel Winkeltijdenwet te overtreden? Welke maatregelen neemt u om 
dit te voorkomen? 
Overtreding van de voorschriften van de Winkeltijdenwet is een economisch delict als bedoeld in de 
Wet op de economische delicten (WED). Met de feitelijke handhaving van de Winkeltijdenwet zijn 
de politie en de Economische controledienst belast. Het primaat van de handhaving ligt bij de 
politie. Het college zal het onderwerp van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening 
nogmaals duidelijk uitleggen aan de winkeliersvereniging (NOVO), zodat zij hun leden kunnen 
informeren. 

7. Wat is de reguliere sanctie die toegepast wordt bij winkelopenstelling op 4 mei na 19.00? 
Bij overtreding van de Winkeltijdenwet kan een geldboete worden opgelegd. De naleving van de 
Winkeltijdenwet is in handen van de politie. 
Repressief optreden zal in beginsel worden ingegeven door de mate waarín de (lokale) 
concurrentieverhoudingen dreigen te worden verstoord, dan wel de verboden openstelling 
navolging dreigt te krijgen (olievlekwerking). 

8. Kan het college beargumenteren dat zij voldoende aandacht heeft voor de naleving van de 
Winkeltijdenverordening? Kunt u garanderen dat ondernemers zich houden aan de eisen zoals 
gesteld in deze verordening, bijvoorbeeld ook in de avonduren en op zondag? 
Het college hecht belang aan een goede naleving van de Winkeltijdenwet. Het college zal het 
onderwerp van de naleving van de Winkeltijdenwet in het regulier overíeg met de politie nader aan 
de orde stellen. Zie ook vraag 6: Het college zal het onderwerp van de Winkeltijdenwet en de 
Winkeltijdenverordening nogmaals duidelijk uitleggen aan de winkeliersvereniging (NOVO), zodat 
zijhun leden kunnen informeren. 

(1) https://www.ad.nl/woerden/iumbo-oudewater-vanavond-toch-dicht~a7c8767c/ 

Bijlagen: 

Artikel 30-vragen geregistreerd in Corsa onder 18.009968 

J De wnd. secretaris, De burgemeester, 

ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 
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