
 

Hiermee wil Verenigd West Betuwe de vragen beantwoorden die zijn gesteld op de 

oordeelsvormende vergadering van 14 juni over het agendapunt initiatiefvoorstel 

inzake verordening Winkeltijdenwet 

 

vragen SGP: 

Vraag 1: 

Beseffen we, dat we het de kleine winkelier in de kern, met onder meer als 

uitgangspunt leefbaarheid, het nu veel moeilijker gaan maken. 

Vraag 1: Ik wil graag aan de indiener vragen of hij het ook beseft? 

 

Antwoord:  

We verwachten niet dat het moeilijker wordt voor de kleine winkelier. Het 

initiatiefvoorstel geeft ruimte in de winkeltijden.  

 

Vraag 2: 

Heeft u gesproken met de bakker, de slager, de groenteman of andere speciaal 

zaken? 

Antwoord: 

Er is gesproken met verschillende ondernemers. 

Er zijn voor- en tegenstanders .De uitkomsten zijn voor ons dan ook niet anders dan 

in het onderzoek zijn beschreven. 

 

Vraag 3: 

Ieder product bij bakker, slager, groenteman, en speciaal zaak wordt niet op zondag 

bij deze mensen gekocht maar in de supermarkt, hoe vindt u dat? 

Antwoord:  

Het is voor de ondernemer een keuze om op zondag dicht of open te zijn. De kleine 

kwaliteitswinkels kunnen vaak vertrouwen op een vaste, stabiele klanten kring. 

 

Vraag 4: 

U spreekt over vrijheid, u zegt de ondernemer mag dit zelf allemaal bepalen, kunt u 

aangeven wat u onder deze vrijheid verstaat? 

Antwoord: 

De vrijheid voor het open doen van de winkel wanneer de ondernemer dat wil. 

 

Vraag 5: 

Vindt u ook dat vanuit economisch perspectief er sprake is van vrijheid voor de 

ondernemers en zijn of haar medewerkers? 

Antwoord: 
Jazeker, er is een extra keuze mogelijkheid voor de ondernemers gecreëerd. Op 
mindere verkoop- dagen kan men nu besluiten om dicht te gaan. Extra omzet kan 
behaald worden omdat inwoners van onze gemeente nu ook in West Betuwe op 
zondag kunnen winkelen en niet naar de buurgemeente gaan op zondag. 
 
 
 



Vraag 6: 

Wat is uw mening met betrekking tot de aanslag op het gezinsleven van de 

ondernemer, een dag samen met zijn gezin en een dag niets moeten. 

Antwoord:  

Wij zien geen aanslag op het gezinsleven.  

De dag voor het gezin is een dag die men mag zelf mag kiezen. We houden qua 

tijdstippen  rekening met de kerkgang. 

 

Vraag 7:  

Denk u dat de aanslag op het gezinsleven van deze kleine ondernemer, de 

ondernemer dat fijn vindt? 

Antwoord:  

We zien geen aanslag op het gezinsleven.  

 

Vraag 8:  

Vindt u dat we naar de winkeliers maar zeker ook de insprekers moeten luisteren. 

Antwoord:  

Het gaat om de balans, er zijn verkiezingen geweest waar we duidelijk hebben 

aangegeven hoe we over de openstelling van winkels op zondag denken. De 

inwoners hebben gekozen. Het wordt een democratisch besluit. Samen bepalen we 

wat mogelijk wordt in onze gemeente. Het kan volgens Verenigd West Betuwe nu 

niet zo zijn dat een minderheidsstandpunt bepaalt wat voor de meerderheid goed is. 

 

Vragen SGP uit de mail 13-06-2022 

 

Vraag 6: 
Is in het onderzoek aandacht besteed aan economische effecten van (verplichte) 
openstelling van winkels? Slechts een deel van de ondernemers geeft aan dat het 
openstellen van de winkels tot een hoger bedrijfsresultaat zal leiden. Vindt u dat er 
sprake is van een gelijke concurrentiepositie tussen ondernemers onderling? 
Antwoord : 
Ten eerste zijn er geen verplichte openstelling. Het blijft een vrije keuze. 
Er is sprake van een gelijke concurrentiepositie.  
 
Vraag 7:  
Ondernemers die aangesloten zijn als franchise of filiaalhouder hebben in veel 
gevallen geen vrijheid tot een vrijwillige sluiting van de winkel. Een tegenvallend 
bedrijfsresultaat kan gevolgen hebben voor de winkelpositie. In welke mate is de 
beperking van vrijheid bij specifiek deze groep ondernemers in het onderzoek en 
raadsvoorstel betrokken?  
Antwoord:  
Dit zijn economische afwegingen tussen ondernemers en franchise of filiaalhouders.  
 
Vraag 8: 

Verwacht de indiener van het voorstel dat de zelfstandige (kleinere) ondernemers (bv 
bakker, slager, groenteman) extra resultaat zullen gaan realiseren? Zo ja? Kunt u dat 
kwantificeren?  
 
 



Antwoord:  
De ondernemer kan vrij kiezen of de winkel zondag opengaat. Voor een aantal zal 
dat extra resultaat opleveren. Wij kunnen dat nu niet kwantificeren, maar verwachten 
dat er meer winkelactiviteiten op zondag zullen zijn in met name Beesd en 
Geldermalsen. Ook is er voor een evaluatie moment gekozen volgend jaar. 
 
Vraag 9: 
Vindt de indiener van het raadsvoorstel dat het onderzoek onder ondernemers 
representatief is?  Er zijn twee rondes uitgezet. 62 ondernemers hebben de enquête 
volledig ingevuld. 26 gedeeltelijk. Een deel is geen winkelier.  Vindt u ook dat de 
genoemde foutmarge acceptabel is.  De achtergrond achter deze vraag is dat er 
eerst maar 26 mensen hebben geantwoord. Vindt u dat er een brede behoefte is aan 
openstelling van winkels bij de ondernemers? 
Antwoord:  

We vinden dit representatief. Er is voldoende onderzocht, er zijn verkiezingen 

geweest met duidelijke uitspraken tussen politieke partijen. Een vrije kwestie. Wat 

ons betreft wordt er gestemd en zijn de winkels op zondagmiddag open.   

 

Vragen CU 

 

Vraag 1:  

Trek het voorstel in en kom met een alternatief voorstel, omdat het huidige voorstel 

desastreus is voor veel ondernemers, gezinnen en hun werknemers. 

Antwoord:  

Dat gaan we niet doen. Wij denken net als in 70% van de andere gemeentes dat het 

juist heel goed is om van deze vrijstelling gebruik te maken.  

 

Vraag 2:  

Ik hoorde de indiener zeggen dat er steeds meer draagkracht is onder de 

ondernemers, erkent hij daarmee dat het gros niet voor is. 

Antwoord:  

Het klopt dat het draagvlak voor de koopzondag toe neemt bij zowel de kleine 

ondernemers als bij christelijke partijen. Ik kan me goed voorstellen dat er winkeliers 

zijn die uit geloofsovertuiging op zondag vrij willen zijn. Daarom geen verplichting! 

 

Vraag 3: 

Ondernemers mogen niet gedwongen worden. (de vraag na aanleiding van de 

kwestie franchise ondernemers en hoofd ondernemers) 

Antwoord:  

De gemeente gaat niet over de afspraken tussen deze ondernemingen. 

Dit is volgens ons niet een taak van de gemeente. 

 

Vraag 4: 

Een vraag over de laad- en los tijden op zondag 

Antwoord: 

Er is geen wijziging op zondag n.a.v. dit voorstel. De bevoorrading van de winkels 

voor maandag vindt nu op zondag plaats.   

 



 

Vragen LLB 

 

Vraag 1: 

Zouden jullie een reactie kunnen geven op de punten die zijn aangedragen door het 

college (informatienota)? 

Antwoord:  

De bestaande uitzonderingen op de winkeltijden verordening worden overgenomen 

in het raadsvoorstel. Wij nemen de punten van het college mee in het raadsvoorstel. 
 

Vraag 2: 

Waarom is er niet specifiek gekeken, om op de eerst of bijvoorbeeld op de laatste 

zondag van de maand de winkels open te kunnen laten gaan? Met als doel zoveel 

mogelijk winkels tegelijk open te hebben. 

Antwoord : 

Het initiatief voorstel geef ruimte om hiervoor te kiezen. Door onderlinge afspraken 

tussen ondernemers kan uw voorstel mooi passen in volledige ruimte die het 

initiatiefvoorstel bied. We laten die rol vrij voor ondernemers dan wel 

ondernemersverenigingen. 

 

Vraag 3: 

Ook voor ons de vraag over de laad- en los tijden op zondag. 

Antwoord:  

Er is geen wijziging op zondag n.a.v. dit voorstel. De bevoorrading van de winkels 

voor maandag, vindt nu ook op zondag plaats.  
 


