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Beste mevrouw Habes, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over commotie rondom handhaving winkelgebieden. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Met welke opdracht zijn de handhavers op pad gestuurd? 
 
Antwoord 1 
Boa’s treden op conform het regionaal handhavingskader. In het regionaal 
handhavingskader staat beschreven dat de inzet risicogericht en steekproefsgewijs wordt 
gedaan. Indien overtredingen worden geconstateerd wordt gefaseerd opgetreden: de 
eerste stap is dat boa’s in gesprek gaan. In dit gesprek worden bevindingen gedeeld en 
wordt aan overtreders om hun visie gevraagd. Indien blijkt dat een gesprek niet tot het 
beoogde resultaat leidt, volgt de tweede stap. Dat is een mondelinge of schriftelijke 
waarschuwing. Als ook deze waarschuwing niet leidt tot een beëindiging van de 
overtreding, dan is de derde stap een bestuurlijke sanctie. Dit kan bestuursdwang, een last 
onder dwangsom of een bestuurlijke boete zijn.  
 

  
 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 
 

 
Fractie Samen Stichtse Vecht 
t.a.v. mevrouw R. Habes 
 
 
Datum 
10 februari 2022 
 
Onderwerp 
Commotie rondom handhaving winkelgebieden 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 

Team 
Ontwikkeling Samenleving en 
Veiligheid 
Behandeld door 
Nick Morren 
Telefoonnummer 
140346 
E-mail 
info@stichtsevecht.nl 
 
Ons kenmerk 
Z/22/257175- D/22/418599 
Uw kenmerk 
 
 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

*Z07392B16C4*
 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl


Pagina 2 van 5 

In lijn met het regionale handhavingskader zijn de boa’s naar aanleiding van 
constateringen die betrekking hadden op uitstallingen bij verschillende winkeliers in onze 
gemeente met verschillende ondernemers in gesprek gegaan. 
 
Vraag 2 
Zijn de Boa’s met de juiste kennis van zaken op pad gestuurd? Deze vraag stellen we, 
omdat de brancheverenigingen en de rijksoverheid in haar communicatie aangeeft dat de 
buitenverkoop van o.a. kerstbomen, potten en bloemen is toegestaan. Maar ook naar 
aanleiding van signalen die ondernemers hebben afgegeven, zoals een brief gericht aan 
het college door bijvoorbeeld de plaatsvervangend voorzitter van de winkeliersvereniging 
van Bisonspoor. 
 
Antwoord 2 
De boa’s zijn met een helder handhavingskader en met de juiste kennis op pad gestuurd. 
De verkoop via uitstallingen van potten en bloemen is in de periode van 19 december 2021 
tot en met 25 januari 2022 alleen toegestaan voor ‘click & collect’, het online bestellen en 
vervolgens (op afspraak) afhalen van het bestelde. Met deze landelijke regel werd beoogd 
om ‘funshoppen’ tegen te gaan. De argumentatie achter deze regel laat zich kort 
samenvatten als dat uitgestalde verkoopwaar buiten (extra) publiek trekt dat ter plaatse 
niet-essentiële goederen aan wil schaffen waardoor de kans op besmettingen wordt 
vergroot. 
 
Vraag 3 
Heeft het college zich in voldoende mate gerealiseerd dat voor ondernemers van niet 
essentiële winkels de confrontatie met de verkoop op de markt, waar de verkoop van niet 
essentiële waren wel is toegestaan, enorm groot is? En heeft ze op voorhand contact 
gezocht met deze winkeliers om te kijken wat er dan wel mogelijk is, of duidelijk het contact 
gezocht om dit dilemma goed met elkaar te bespreken? 
 
Antwoord 3 
Het college realiseert zich terdege wat de coronamaatregelen in zijn algemeenheid en voor 
ondernemers in het bijzonder voor impact hebben. Om die reden heeft het college in de 
afgelopen periode in bestuurlijke overleggen nadrukkelijk aandacht bij het kabinet 
gevraagd voor het maatschappelijk draagvlak van maatregelen en oog te houden voor 
ondernemers. Daarnaast heeft de burgemeester samen met zijn collega’s uit de provincie 
Utrecht en als mede-ondertekenaar van een open brief het kabinet ook meermaals 
opgeroepen om oog te hebben voor de consistentie en uitlegbaarheid van de regels en de 
verschillende belangen en gevoelens in de samenleving. 
 
Het college heeft verder de mogelijkheid laten onderzoeken of en zo ja op welke wijze, 
ondernemers van niet-essentiële winkels binnen de landelijke wet- en regelgeving alsnog 
op enigerlei wijze gebruik kunnen maken van een kraam op één van de weekmarkten. 
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Omdat de ‘coronamaatregel winkelsluiting’ kort na dit onderzoek is opgeheven, is dit niet in 
de praktijk gebracht.  
 
Er is daarnaast vanaf het begin van de coronacrisis tot aan de dag van vandaag contact 
tussen gemeente en ondernemers(verenigingen). Ook over wat wel en niet kan binnen 
bestaande regelgeving. 
 
Vraag 4 
Heeft het college, naar voorbeeld van een gemeente als Breda, samen met de politie, 
ondernemers en brandweer gekeken naar "out of the box"- oplossingen, om in 
gezamenlijkheid te komen tot een passend lokaal maatregelenpakket? In Breda is er 
bijvoorbeeld voor gekozen om een drive thru te realiseren waar winkeliers en horeca met 
inzet van o.a. marktkramen, hun "collect"- moment konden vergemakkelijken. 
 
Antwoord 4 
Het college is doorlopend bezig met de vraag hoe de ondernemers in Stichtse Vecht zo 
optimaal nodig kunnen worden gefaciliteerd en luistert daarbij nadrukkelijk naar suggesties 
van ondernemers zelf. Zo is de Koop & Eet Lokaal campagne uitgebreid met Click & 
Collect en waren er voorbereidingen getroffen in samenwerking met de marktmeester om 
een aantal marktkramen op de weekmarkten beschikbaar te stellen voor niet essentiële 
winkels.  
 
Vraag 5 
Is het mogelijk om de eigenaren van niet essentiële detailhandel een marktkraam aan te 
bieden op reguliere marktdagen? 
 
Antwoord 5 
Ja. Nu dat de regelgeving sinds 14 januari jl. is gewijzigd, is het ook voor ‘niet-essentiële’ 
detailhandel weer mogelijk om klanten te verwelkomen, ook op de markt. Hierbij 
aangetekend dat ondernemers wordt gevraagd om, in lijn met de reguliere procedure, een 
aanvraag voor een plek op de markt in te dienen.  
 
Vraag 6 
Is het binnen het huidige pakket aan maatregelen mogelijk om bijvoorbeeld extra 
marktdagen te realiseren, zonder dat deze meteen als evenement worden aangemerkt? 
 
Antwoord 6 
De mogelijkheden om extra marktdagen te organiseren is niet meer onderzocht nadat de 
landelijke regelgeving gewijzigd is en reguliere ‘niet-essentiële’ detailhandel weer open 
kon. Het aanbieden van extra marktdagen kan het college als dit opportuun zou zijn nader 
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onderzoeken.. Dit vraagt in dat geval om een gedegen afweging van de belangen van 
verschillende belanghebbenden en een behoefte bij ondernemers. 
 
Vraag 7 
Wat was voor de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid de directe aanleiding om 
afgelopen vrijdag tot lichte handhaving/waarschuwingen over te gaan. De lock down is er 
immers al weer enige tijd? 
 
Antwoord 7 
De boa’s zijn in lijn met het regionale handhavingskader na hun constatering in gesprek 
gegaan met de betreffende  ondernemers. Dit heeft vervolgens niet geleid tot een officiële 
waarschuwing of sanctie. 
 
Vraag 8 
Is het college voornemens de actie van vrijdag te evalueren en de raad deelgenoot te 
maken van de bevindingen? 
 
Antwoord 8 
Uw raad is op 13 januari jl. geïnformeerd over de ontstane commotie per 
raadsinformatiebrief.  
 
Vraag 9 
Mocht uit deze evaluatie blijken dat winkeliers wellicht ten onrechte of te voorbarig zijn 
aangesproken op buiten(verkoop)activiteiten en zij daardoor economische schade hebben 
geleden (bijvoorbeeld het moeten vernietigen van de voorraad), bestaat er dan de 
mogelijkheid om hen in deze schade te compenseren uit het coronacrisisfonds? 
 
Antwoord 9 
De boa’s hebben gehandeld conform het regionale handhavingskader zoals beschreven in 
ons antwoord op vraag 1. Dit heeft niet geleid tot een officiële waarschuwing of sanctie. 
Ook zijn ondernemers niet ten onrechte of voorbarig aangesproken op buiten (verkoop) 
activiteiten. Mocht dit echter wel het geval zijn geweest zou eventuele schade niet kunnen 
worden gecompenseerd uit het Corona compensatiefonds.  
 
Vraag 10 
Is het college bereid, mocht na de persconferentie van aanstaande vrijdag 14 januari 
blijken dat het maatregelenpakket onverminderd wordt doorgezet voor de niet essentiële 
detailhandel en horeca, samen op zoek te gaan naar maatwerk? Dit in lijn met het 
gedachtengoed van de "Koop Lokaal" campagne en in navolging van gemeenten als 
Breda? 
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Antwoord 10 
Na de persconferentie van 14 januari zijn de eerste stappen van versoepeling van de 
coronamaatregelen ingezet. Het college is altijd bereid om samen met ondernemers op 
zoek te gaan naar lokaal maatwerk en nodigt ondernemers(verenigingen) uit om hiertoe, 
binnen de geldende wet- en regelgeving, met suggesties te komen. Dit wordt onder andere 
al gedaan in het bestuurlijk horeca-overleg waarin Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Stichtse Vecht de ondernemers ondersteund, maar ditzelfde aanbod geldt ook voor andere 
branches. Daarnaast heeft het college een brief gericht aan de minister van Economische 
Zaken mede ondertekend, waarin wordt opgeroepen tot meer maatwerk in de financiële 
ondersteuningsregelingen voor ondernemers.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
 
Frank Halsema 
Gemeentesecretaris 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Riëtte 

Achternaam 
 

Habes 
E-mailadres 

 
riette@samenstichtsevecht.nl 

Fractie 
 

Samen Stichtse Vecht 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Commotie rondom handhaving 
winkelgebieden 

Inleiding 
 

Afgelopen vrijdag zijn de winkelgebieden in 
Breukelen en Maarssen-dorp onaangenaam 
verrast door handhavers van de gemeente 
Stichtse Vecht. Dat heeft de gemoederen 
zeker niet onberoerd gelaten.  
De fractie heeft daarom de volgende vragen 
danwel suggesties: 

Vraag 1 
 

Met welke opdracht zijn de handhavers op 
pad gestuurd? 

Vraag 2 
 

Zijn de Boa’s met de juiste kennis van zaken 
op pad gestuurd? Deze vraag stellen we, 
omdat de brancheverenigingen en de 
rijksoverheid in haar communicatie aangeeft 
dat de buitenverkoop van o.a. kerstbomen, 
potten en bloemen is toegestaan. Maar ook 
naar aanleiding van signalen die ondernemers 
hebben afgegeven, zoals een brief gericht aan 
het college door bijvoorbeeld de 
plaatsvervangend voorzitter van de 
winkeliersvereniging van Bisonspoor. 
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Vraag 3 
 

Heeft het college zich in voldoende mate 
gerealiseerd dat voor ondernemers van niet 
essentiële winkels de confrontatie met de 
verkoop op de markt, waar de verkoop van 
niet essentiële waren wel is toegestaan, 
enorm groot is?  
 
En heeft ze op voorhand contact gezocht met 
deze winkeliers om te kijken wat er dan wel 
mogelijk is, of duidelijk het contact gezocht om 
dit dilemma goed met elkaar te bespreken? 

Vraag 4 
 

Heeft het college, naar voorbeeld van een 
gemeente als Breda, samen met de politie, 
ondernemers en brandweer gekeken naar 
"out of the box"- oplossingen, om in 
gezamenlijkheid te komen tot een passend 
lokaal maatregelenpakket? 
 
In Breda is er bijvoorbeeld voor gekozen om 
een drive thru te realiseren waar winkeliers en 
horeca met inzet van o.a. marktkramen, hun 
"collect"- moment konden vergemakkelijken. 

Vraag 5 
 

Is het mogelijk om de eigenaren van niet 
essentiële detailhandel een marktkraam aan 
te bieden op reguliere marktdagen? 

Vraag 6 
 

Is het binnen het huidige pakket aan 
maatregelen mogelijk om bijvoorbeeld extra 
marktdagen te realiseren, zonder dat deze 
meteen als evenement worden aangemerkt? 

Vraag 7 
 

Wat was voor de portefeuillehouder Openbare 
Orde en Veiligheid de directe aanleiding om 
afgelopen vrijdag tot lichte 
handhaving/waarschuwingen over te gaan. De 
lock down is er immers al weer enige tijd? 

Vraag 8 
 

Is het college voornemens de actie van vrijdag 
te evalueren en de raad deelgenoot te maken 
van de bevindingen? 

Vraag 9 
 

Mocht uit deze evaluatie blijken dat winkeliers 
wellicht ten onrechte of te voorbarig zijn 
aangesproken op buiten(verkoop)activiteiten 
en zij daardoor economische schade hebben 
geleden (bijvoorbeeld het moeten vernietigen 
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van de voorraad), bestaat er dan de 
mogelijkheid om hen in deze schade te 
compenseren uit het coronacrisisfonds?  

Vraag 10 
 

Is het college bereid, mocht na de 
persconferentie van aanstaande vrijdag 14 
januari blijken dat het maatregelenpakket 
onverminderd wordt doorgezet voor de niet 
essentiële detailhandel en horeca, samen op 
zoek te gaan naar maatwerk? Dit in lijn met 
het gedachtengoed van de "Koop Lokaal" 
campagne en in navolging van gemeenten als 
Breda? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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