Raadsplein info/debat
Vergadering d.d.

6 juni 2016

Locatie

Raadzaal

Aanvang

20.30

Eindtijd

22.30

Voorzitter

Dhr. M. van Willigen

Griffier/secretaris

Mevr. M. Zweers

1. RAADZAAL
1.1.a. Opening en mededelingen (20.30 - 20.45 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 22.00 uur.
1.1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.1.c. Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2. Debatronde (20.45 - 22.30 uur)
3. Openstelling winkels op zondag
De debatronde start met een bijdrage van drie insprekers: de heer Thiry namens Pistache
Mixstore, mevrouw Faber namens Hema Zwolle en de heer Van der Molen namens
Bonbonnerie Borrel. Zij pleiten voor vrij ondernemerschap waarbij elke ondernemer zelf kan
bepalen op welk moment zijn winkel geopend is. Daarbij zou voor de detailhandel dezelfde
vrijheid moeten gelden als voor de horeca en supermarkten.
De fracties zijn positief over het voorliggende voorstel. De fracties herkennen de uitkomsten
van de evaluatie over de stijgende behoefte aan winkelen op zondag en over de problemen
met het huidige roulatiesysteem. Wel zijn de meeste fracties van mening dat het van belang
is om rekening te houden met de verschillende standpunten en achtergronden van
ondernemers en inwoners, in het bijzonder wat betreft de zondagsrust. Met het voorliggende
voorstel wordt hierin de balans bewaard. Ook wordt aandacht gevraagd voor de positie van
kleine ondernemers en wordt door een aantal fracties benadrukt dat de extra koopzondagen
tot doel moeten hebben om bij te dragen aan de kwaliteit van de binnenstad en de beleving
van de bruisende binnenstad. Daarvoor zou bijvoorbeeld aangesloten kunnen worden bij
evenementen. Aan de wethouder wordt de vraag gesteld of er, gezien het verzoek vanuit de
supermarkten, ruimte is om de openingstijden zoals in het voorstel benoemd verschoven
kunnen worden. Tenslotte geeft één van de fracties aan toe te zien op de vrijheid van
medewerkers om niet op zondag te werken.
De wethouder geeft aan dat pragmatisch zal worden gekeken naar aanpassing van de
openingstijden voor de supermarkten zoals deze nu worden voorgesteld. Wel geldt het
openingsframe van 4 uren als uitgangspunt. Verder zegt de wethouder toe in het
Detailhandelsoverleg voor te leggen of en op welke manier een samenwerking tussen kleine
ondernemers op gang te brengen is zodat ook zij meer gebruik kunnen maken van de
nieuwe mogelijkheden.
De voorzitter concludeert dat standpunten voldoende zijn uitgewisseld en dat de nota als Aonderwerp kan worden doorgeleid naar de besluitvormingsronde op 27 juni 2016.
4. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.
Korte terugblik
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