Raadsvergadering: 16 feb 2021
Besluit: Aangenomen *
* Met in achtneming van Amendement
B (Bij21-0105)
Stemverklaring: HOP
Voor: (18) SDW, VVD, D66 PvdA, GL
Tegen: (12) HOP, CDA, CU

Initiatiefvoorstel
Agendanr.:
Voorstelnr.: RB2019069
Onderwerp: Initiatiefvoorstel D66 Aanpassing verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad van Heerhugowaard,

Inleiding / bestuurlijke achtergrond
Op basis van een eerder besluit, op 15 oktober 2013, heeft de gemeenteraad besloten dat winkels
in Heerhugowaard op alle zondagen open mogen zijn.
Er werd wel één uitzondering gemaakt, namelijk winkels dienen gesloten te zijn op eerste
paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.
Daarnaast werd vastgesteld dat winkels op 4 mei, Goede Vrijdag en 24 december tot maximaal
19:00 uur open mogen zijn.

Probleem
Een verruiming van de winkelopenstelling op nationale feestdagen sluit beter aan bij
de behoeftes en wensen van inwoners en ondernemers gezien de snel
veranderende leef-en arbeidspatronen en ontwikkelingen in de (online)markt.
Oplossingsrichtingen
Het voorstel is om winkels in Heerhugowaard meer vrijheid te geven zodat zij zelf
kunnen bepalen of ze op deze nationale feestdagen open willen zijn. Het verbod om
open te zijn op eerste paasdag en eerste pinksterdag wordt uit de verordening
Winkeltijden Heerhugowaard 2013 gehaald. In dit voorstel blijven de winkels op
eerste Kerstdag gesloten.
Kanttekeningen
Niet elke ondernemer heeft interesse om op een nationale feestdag zijn winkel te
openen en niet elke inwoner heeft interesse om te winkelen op een nationale
feestdag.
In het jaar 2020 heeft het college zelf het initiatief genomen om een uitzondering te
maken van de winkeltijden op bovengenoemde nationale feestdagen.

Uit de resultaten van het doelgroepen onderzoek n.a.v. dit initiatiefvoorstel blijkt dat
dat 63% van de inwoners de openstelling op eerste pinksterdag en 59% van de
inwoners de openstelling op eerste paasdag steunt.
Juridische gevolgen:
De winkeltijdenwet geeft de gemeenteraad alle mogelijkheden en vrijheden om hier
zelf een besluit over te nemen.

Financiële gevolgen:
Er zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie
Na vaststelling van dit initiatiefvoorstel zal via de officiële kanalen van de gemeente
Heerhugowaard en via social media richting inwoners en ondernemers communicatie
over dit besluit plaatsvinden.
Monitoring/Evaluatie
Indien wenselijk, op verzoek van de gemeenteraad.
Samenvatting
Meer verruiming van de winkelopenstelling op nationale feestdagen speelt in op de
behoefte van ondernemers die de ontwikkelingen in de (online)markt nauw volgen en
speelt in de behoefte van inwoners in een zeer snel veranderende wereld met allerlei
verschillende leef-en arbeidspatronen.
Door deze vrijheid te geven, kunnen ondernemers zelf bepalen of ze hun winkel op
deze dag willen openen of niet. Inwoners staan uiteraard vrij om van deze
mogelijkheid gebruik van te maken.
Namens de fractie van D66 Dijk en Waard
Michael Feelders

Nr.: RB2020069
Voor
Tegen

SDW, VVD, D66,
PvdA en GL
HOP, CDA en CU

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het initiatiefvoorstel D66 d.d. , betreffende Aanpassing verordening Winkeltijden
Heerhugowaard 2013;
overwegende dat ondernemers de vrijheid krijgen en zelf mogen bepalen tot openstelling van hun
winkel op nationale feestdagen;
gelet op de Winkeltijdenwet die bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan
verlenen van het verbod tot het openen van winkels voor het publiek:
a) op zondag;
b) op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag,
op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste Kerstdag en tweede
Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;
c) op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.
besluit
Met in achtneming van Amendement B (Bij21-0105)
- Het door D66 voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen, overeenkomstig de verordening
van de winkeltijden van de gemeente Langedijk:
Van:
De verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 als volgt aan te passen:
Artikel 2 wordt gewijzigd in:
Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen
Ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden, wordt vrijstelling verleend van 06:00 uur tot 22:00 uur, met dien verstande dat deze
vrijstelling niet geldt voor eerste Kerstdag, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19:00 uur.
In:
Artikel 2 Algemene vrijstelling elke zondag
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod
geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen.
Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

