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Onderwerp
Verordening Winkteltijden gemeente Uden 2020

Advies
1. In te stemmen met de bijgevoegde Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 en deze vast te
stellen.

Inleiding
In 2013 heeft uw raad, als gevolg van de wijziging van de Winkeltijdenwet waarin bevoegdheden voor
vrijstelling en ontheffing van de wet bij gemeenten werden neergelegd, de Verordening
Winkeltijdenwet 2013 vastgesteld. Die Verordening is vastgesteld naar de tijdsgeest van 2013. Voor
zondagen en een aantal feestdagen is een algemene ontheffing opgenomen. Voor een aantal
feestdagen (waaronder Eerste Kerstdag) en 19-uurs dagen kon alleen ontheffing gevraagd worden voor
een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.
De landelijke trend is dat supermarkten de laatste jaren ook met Kerst beide dagen open zijn omdat de
consument daar om vraagt. Ook in Uden zien we dat meer en meer. Landelijke media meldden in
december 2019 dat ook andere winkeliers, zoals bijvoorbeeld drogisterijen, tijdens de kerstdagen
geopend (willen) zijn.
Wij stellen u daarom voor om de Verordening van 2013 te wijzigen zodat winkeliers alle dagen van het
jaar open kunnen zijn tussen 6:00 uur en 22:00 uur.

Beoogd effect
Het juridisch borgen van de mogelijkheden waarvan men gebruik kan maken inzake de vrijstellings- en
ontheffingsmogelijkheden in het kader van de Winkeltijdenwet.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1 Met de voorgestelde wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de consument.
Veel winkels (met name supermarkten) zijn feitelijk al enkele jaren op tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag geopend. Hiermee wordt
voorzien in een behoefte van de consument. Met de voorgestelde wijziging wordt ruimte gegeven
aan ondernemers om in deze behoefte te voorzien. Omdat het al was toegestaan om een winkel
geopend te hebben op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag
ziet te voorgestelde wijziging concreet op een verruiming en wordt het mogelijk gemaakt een
winkel ook geopend te hebben op Nieuwjaarsdag, eerste Kerstdag eb 19 uurs-dagen.

1.2 Met de voorgestelde wijzigingen is sprake van een vereenvoudiging en wordt een verruimingen in
de openingstijden van winkels mogelijk gemaakt.
Op basis van de thans geldende verordening is het niet toegestaan om zonder ontheffing van het
college een winkel open te hebben op feestdagen en tussen 22:00 en 6:00 uur en op 19uursdagen na 19 uur (dit zijn Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond).
Met de voorgestelde wijziging wordt geregeld dat voor openstelling op feestdagen en 19uursdagen tussen 6:00 en 22:00 uur geen ontheffing meer nodig is. Voor al het overige blijft een en
ander ongewijzigd.

1.3 De openingstijden voor detailhandel worden meer in lijn gebracht met de horeca.
De beperkingen om al dan niet geopend te mogen zijn op 19-uurs, zon- en feestdagen geldt
alleen voor winkels, niet voor horeca. Met de voorgestelde wijzigingen worden de dagen dat een
winkel geopend mag zijn meer gelijk getrokken met de horeca.

1.4 Verminderen van regeldruk en administratieve lasten (o.a. leges).
Door het vrijgeven van de openingstijden op zon- en feestdagen hoeven de ondernemers geen
ontheffing meer aan te vragen voor deze dagen en zijn geen leges meer verschuldigd. Dit draagt
bij aan de vermindering van regeldruk en administratieve lasten bij ondernemers en de gemeente.
Voor de openstelling tussen 22.00 uur en 06.00 uur dient wel nog een ontheffing te worden
aangevraagd en zijn daarvoor leges verschuldigd.
In dit verband dient te worden opgemerkt dat veel van de winkels op de tijden dat de verruimde
openstelling gaat gelden, al open waren zonder een ontheffing te vragen.

Kanttekeningen
1.1 Niet alle ondernemers zullen hun winkel geopend willen hebben op zon- en feestdagen.
Naar verwachting zullen niet alle ondernemers hun winkel geopend willen hebben op alle dagen
waarop dit met de voorgestelde wijziging mogelijk wordt gemaakt. Het al dan niet geopend
hebben van een winkel is de keuze van de ondernemer zelf. Het is geen verplichting om de winkel
geopend te hebben.

Financiën
N.v.t.

Afstemming gemeente Landerd
Voorafgaand aan het opstellen van deze verordening is het voorstel vergeleken met de thans geldende
verordening van de gemeente Landerd.
Op basis van het protocol is geen afstemming met de gemeente Landerd vereist.
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Communicatie
Na vaststelling van de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 zal deze op de voorgeschreven
wijze worden bekend gemaakt.

Vervolg
Na vaststelling en inwerkingtreding van de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 zal de thans
geldende verordening ‘Verordening Winkeltijdenwet 2013’ worden ingetrokken.

Bijlagen
1.
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