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Onderwerp
Geldend verklaren Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014
Beslispunten
1. De Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 geldend te verklaren voor het
grondgebied van de gemeente West Betuwe.
Inleiding
In 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijft het
wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00
uur open te stellen. Gemeenten kunnen na de wetswijziging zelf bepalen of en in hoeverre zij
vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De wijziging heeft ook gevolgen voor het
Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet. Een aantal vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen
open te zijn is daarmee vervallen. Het gaat onder meer op snackbars, ijssalons enzovoort. De vervallen
vrijstellingen kunnen wel op grond van de Winkeltijdenwet in een gemeentelijke verordening worden
opgenomen.
In de voormalige gemeente Lingewaal is sinds 2013 geen Winkeltijdenverordening vastgesteld en
daarmee vervallen. In de voormalige gemeente Neerijnen was geen Winkeltijdenverordening. Dat
betekent dat in deze twee voormalige gemeenten de Winkeltijdenwet geldt. Daarom moeten alle
winkels en droge horeca op zon- en feestdagen gesloten zijn.
De voormalige gemeente Geldermalsen heeft een actuele Winkeltijdenverordening. Dat betekent dat
een aantal branches en droge horeca op zon- en/of feestdagen geopend mogen zijn. Zie voor een
overzicht van winkels die open kunnen of zon- en of feestdagen de bijlage.
Samenvatting
De Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014 moet geharmoniseerd worden. Hierin staat dat een
aantal branches en droge horeca op zon- en/of feestdagen geopend mogen zijn. Door deze
verordening te harmoniseren blijven deze regels gelden en worden deze zelfde regels van toepassing
op het gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe.
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Besluitgeschiedenis
De Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 is op 1 juni 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad van Geldermalsen.
Beoogd effect
Voorkomen dat de vrijstellingen voor bepaalde winkels en droge horeca (snackbars, ijssalons, etc.) in
de voormalige gemeente Geldermalsen vervallen en zorgen voor een gelijke manier van het toepassen
van dezelfde regelgeving voor droge horeca en bepaalde winkels.
Argumenten
1.1 De verschillen met de huidige situatie zijn minimaal
In de voormalige gemeente Geldermalsen kunnen meubelzaken, keuken- en sanitairzaken,
autoshowrooms, bouwmarkten en tuincentra op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede
Pinksterdag en Tweede Kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur open zijn. Daarnaast is het in de voormalige
gemeente Geldermalsen toegestaan dat droge horeca, bepaalde winkels op het terrein van
bejaardenoorden en op sportterreinen, winkels waar alleen eigengemaakte producten worden
verkocht, campingwinkels en Landgoedwinkel Mariënwaerdt open zijn op zon- en feestdagen. Zie voor
een overzicht van winkels en droge horeca die open kunnen of zon- en of feestdagen de bijlage. Het
gaat hierbij in totaal om ongeveer 10 winkels op het grondgebied van de voormalige gemeente
Geldermalsen. De verwachting is dat hier ongeveer vijf winkels op het grondgebied van de voormalige
gemeenten Neerijnen en Lingewaal bijkomen.
1.2 Het is volgens de wet noodzakelijk om deze verordening geldend te verklaren
Op grond van de spelregels in de Wet Arhi krijgt de gemeente West Betuwe tot 1 januari 2021 de tijd
om haar beleid, waaronder de verordeningen, te harmoniseren. Het beleid kan onder andere worden
geharmoniseerd door de inhoud van een verordening van één van de voormalige gemeenten geldend
te verklaren voor het gehele gebied van de gemeente West Betuwe. Om te voorkomen dat de regels
van de Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 vervallen, wordt u voorgesteld om de
Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 geldend te verklaren voor het gehele
grondgebied van de gemeente West Betuwe. Hiermee voorkomt u dat bepaalde winkels en de droge
horeca in de voormalige gemeente Geldermalsen per 1 januari op zon- en of feestdagen niet meer
open mogen.
1.3 Het gebrek met droge horeca wordt gerepareerd
Door het geldend verklaren van de Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 wordt een
gebrek gerepareerd. Voor wijziging van de Winkeltijdenwet was het voor droge horeca bij wet geregeld
dat zij op zon- en feestdagen geopend mochten zijn. In de voormalige gemeenten Neerijnen en
Lingewaal zijn geen actuele verordeningen vastgesteld en moet droge horeca op zon- en feestdagen
gesloten zijn. In de gemeenten Neerijnen en Lingewaal zijn zaken met droge horeca wel geopend.
Hierop wordt niet gehandhaafd. Met het geldend verklaren van de Winkeltijdenverordening gemeente
Geldermalsen 2014 worden deze illegale situaties gelegaliseerd.
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De Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014 vindt u in de bijlage.
Kanttekeningen
1.1 Bij het geldend verklaren is aanpassen van de gemeente Geldermalsen naar de gemeente West
Betuwe in de naam van de verordening niet mogelijk
Het geldend verklaren van een verordening houdt in dat in het digitale gemeenteblad en op de website
officiële bekendmakingen.nl wordt aangegeven dat de verordening met ingang van de dag van de
inwerkingtreding gaat gelden voor het gehele grondgebied van West Betuwe. In een geval een
verordening geldend wordt verklaard is het niet mogelijk om de naam van de verordening aan te
passen in die van West Betuwe. Dan is er geen sprake van het geldend verklaren van een verordening
maar van een wijziging van de verordening. In 2021vindt onderzoek plaats naar de
Winkeltijdenverordening. Als uit dit onderzoek blijkt dat aanpassing van de winkeltijdenverordening
nodig is, leggen we u een nieuwe winkeltijdenverordening voor met de naam Winkeltijdenverordening
gemeente West Betuwe.
Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie
Uw besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en wordt als extra service ook
meegedeeld in het weekblad West Betuwe.
Uitvoering/Planning
Het besluit tot het geldend verklaren van de verordening wordt bekend gemaakt in het
elektronisch gemeenteblad van de gemeente West Betuwe en treden de dag erna in werking. Ze zijn
dan te raadplegen op www.overheid.nl.
Evaluatie
n.v.t.
Risicoparagraaf
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020,
gelet op artikel 29 van de Wet Algemene regens herindeling,
besluit:
de Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 geldend te verklaren voor het grondgebied
van de gemeente West Betuwe.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2020, nummer 2020/143,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop
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Bijlage 1 Overzicht winkels mogelijk geopend op zon- en of feestdagen
Winkels open tussen 8.00 en 22.00 uur op zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, 2de
Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur 1e
Kerstdag, 2de Kerstdag en op werkdagen na 6.00 en voor 22.00 uur:






winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije
dranken en, dmv een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van
zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht
winkels op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en
drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften en bloemen en planten te plegen
worden verkocht
winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen
worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de daar beoefende sporten, tijdens de
openingstijden van het sportcomplex

Winkels open tussen 8.00 en 20.00 uur op zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, 2de
Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur 1e
Kerstdag, 2de Kerstdag en op werkdagen na 6.00 en voor 22.00 uur:
 eigen voortgebrachte producten
 winkels waarin een restaurant of lunchroom zit, als je door de winkel hier naartoe moet
 winkels waarin uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen worden verkocht als dit
nodig is voor het huren van fietsen en bromfietsen
 (er mag dan niks verkocht worden)
 campings met een campingwinkel voor de verkoop van levensmiddelen, kruidenierswaren en
recreatieartikelen tijdens de openingstijden van de camping
 Landgoedwinkel Mariënwaerdt
Voorbeelden van deze winkels in de voormalige gemeente Geldermalsen:
 Campingwinkel de Rotonde Enspijk
 Campingshop Betuwestrand Beesd
 De Hoenderik Tricht
Voorbeeld van deze winkels in de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen:
 kaasboerderij Noordam Hellouw
Winkels open op 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 2de Kerstdag van 12.00 tot 17.00
uur:
 meubelzaken
 keuken- en sanitairzaken
 autoshowrooms
 bouwmarkten
 tuincentra
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Voorbeelden winkels open 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 2de Kerstdag in de
voormalige gemeente Geldermalsen:
 Cozijnsen Geldermalsen
 Van den Oever Geldermalsen
 Slaapspecialist van der Schuit Geldermalsen
 Hol Plant en cadeau Meteren
 Welkoop Geldermalsen
 Praxis Geldermalsen
 De gelderse vakwinkel Geldermalsen
Voorbeelden van deze in de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal:
 Autobedrijf Gerrit Jonkes Waardenburg
 Leendert van Steenis Auto's Waardenburg
 BMW Story Waardenburg
 Thijs Timmermans Waardenburg
 Van Wanrooy Waardenburg
 Van Westrienen Est
 Ranzijn Spijk
 Tuincentrum Mijdam Haaften

