
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 28 juni 2022 

Registratienummer : RV2022/069 

Portefeuillehouder :  

Bijlage(n) : -  
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Onderwerp 

Vaststellen verordening Winkeltijden West Betuwe 2022 

 

Beslispunten 

Vaststellen verordening Winkeltijden West Betuwe 2022;  

(de verordening geldt als raadsbesluit) 

 

Inleiding 

In de vergadering van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van West Betuwe, in het kader van de 

harmonisatie na de fusie, de ‘Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014’ algemeen geldend 

verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe. 

 

In deze verordening is geen gebruikgemaakt van de vrijstelling die de Winkelwet biedt om winkels 

open te stellen op zon- en feestdagen. Dit voorstel beoogt deze vrijstelling wel te verlenen. 

 

Samenvatting 

De Winkeltijdenwet biedt sinds 2013 de mogelijkheid om winkels open te stellen op zon- en 

feestdagen. Tot op heden is daar door de gemeenteraad geen gebruik van gemaakt. Dit voorstel 

beoogt winkels in de gehele gemeente een algemene ontheffing te verlenen van het verbod op 

openstelling.  

 

Besluitgeschiedenis 

• De ‘Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014’ is op 1 juni 2014 vastgesteld door 

de gemeenteraad van Geldermalsen. 

• In de voormalige gemeente Lingewaal was sinds 2013 geen (nieuwe) Winkeltijdenverordening 

vastgesteld en daarmee vervallen.  

• In de voormalige gemeente Neerijnen was geen Winkeltijdenverordening 

• In zijn vergadering van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van West Betuwe, op basis 

van artikel 29 van de Wet Algemene regens herindeling, deze verordening geldend verklaard 

voor het gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe 

 

Beoogd effect 

Een algehele vrijstelling op het verbod van openstelling van winkels op zon- en feestdagen tussen 

12.00 - 18.00 uur, zoals dat is omschreven in artikel 2 van de Winkeltijdenwet. De al bestaande 

uitzonderingen voor bepaalde winkels om op zon- en feestdagen op andere tijden open te gaan blijven 
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behouden. 

 

Argumenten 

1.1. Zondagopenstelling al sinds 1984; wetswijziging 2013 

In 1984 werden winkeliers, weliswaar onder strenge regels, voor het eerst toegestaan om hun winkels 

ook op zondag te openen. Gaandeweg is de zondag openstelling verder versoepeld. In 2013 is de 

Winkeltijdenwet gewijzigd en inmiddels zijn in bijna 70% van alle gemeenten in Nederland de winkels 

zeven dagen per week geopend.  

 

Op grond van de in 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet blijft het wettelijk verboden om winkels op zon- en 

feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen, maar is de mogelijk 

gecreëerd tot vrijstelling(en) van dit verbod;  

 

Gemeenten kunnen zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze 

verboden. Tot op heden is daar door de gemeenteraad geen gebruik van gemaakt. Deze verordening 

beoogt deze vrijstelling wel te verlenen. 

 

1.2 Afweging bij ondernemers 

Het draagvlak voor een zondagopenstelling groeit ook onder de winkeliers en (kleine) ondernemers. 

De verordening gaat uit van een algehele vrijstelling van het verbod op openstelling op zon- en 

feestdagen. Hierdoor is de winkelier/ondernemer zo volledig mogelijk vrij om gebruik te maken van 

deze algemene vrijstelling. Er is en er kan geen sprake zijn van een verplichting. 

 

Vanwege de kerkgang is ervoor gekozen de algemene vrijstelling op zon- en feestdagen te laten 

ingaan om 12.00 uur en te laten duren tot 18.00 uur.  

  

Kanttekeningen 

- Geen 

 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

Uw besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en wordt als extra service ook 

meegedeeld in het Kontakt West Betuwe. 

 

Uitvoering/planning 

Het besluit tot vaststellen van deze verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch 

gemeenteblad van de gemeente West Betuwe en treedt de dag erna in werking. Deze is dan te 

raadplegen op www.overheid.nl.  

 
  

http://www.overheid.nl/
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Evaluatie 

n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. 

 

 

Griffier, 

Hans van der Graaff 

Initiatiefnemer, 

Gijsbert van de Water 

 


