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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De 1e wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013 vaststellen.  
 
 
Samenvatting 
 
 
De aanwijzing van koopzondagen is een bevoegdheid van het college. Vooraf worden de wensen van de 
winkeliers geïnventariseerd, daarna neemt het college een besluit. Zo ook voor de koopzondagen 2013. 
De wensen van de winkeliers lagen sterk uiteen, zodat bijvoorbeeld de bouwmarkten en tuincentra niet de 
gewenste koopzondagen konden krijgen. Dit komt vaker voor in andere gemeentes en kan worden 
opgelost door het aanwijzen van deelgebieden en/of branches. Een wijziging van de verordening 
Winkeltijden is daarom noodzakelijk.  
 
 
Bijlagen 

• Concept-wijzigingsverordening  
• Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013  
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel van deze wijziging van de verordening winkeltijden, is het beter kunnen inspelen op de wensen 
van winkeliers, met name bouwmarkten en tuincentra, zodat zij, binnen het aantal van respectievelijk 7, 8 
en 12 koopzondagen, op voor hun belangrijke koopzondagen open kunnen zijn.  
 
Argumenten 
De omzet van bouwmarkten en tuincentra wordt steeds belangrijker, zeker gezien concurrentie uit 
omliggende gemeenten.  
 
Kanttekeningen 
Het betreft geen uitbreiding van de koopzondagen, maar een verdeling die beter tegemoet komt aan de 
wensen van de winkeliers.  
 
Communicatie 
Deze wijziging van de verordening gebeurt op basis van signalen van de winkeliers met name zoals die 
zijn geuit op de werksessie van 13 maart 2013. Bij verdere uitvoering  zal vanzelfsprekend verder door het 
college met de ondernemers worden overlegd.  
 
Financiën en risico’s 
geen 
 
Vervolg 
Zie communicatie 
 
19 maart 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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