
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 

 

 

Samenvatting 

In het kader van het harmoniseren van beleid en verordeningen na de fusie tot gemeente 

Meierijstad is deze 'Verordening winkeltijden Meierijstad' opgesteld. 

 

De 'Verordening winkeltijden Meierijstad' geeft vrijheid aan ondernemers om zelf te bepalen 

wanneer zij geopend zijn binnen de kaders van de winkeltijdenwet en vermindert de regeldruk en 

administratieve lasten voor ondernemers. 

 

De Verordening treedt in werking de eerste dag na publicatie van het raadsbesluit. 

 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

De Verordening Winkeltijden valt onder programma 3 van de Mijlpalen van Meierijstad. 

Behandeling in commissie 

Ruimte en Economie 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

1. De Raad besluit de 'Verordening winkeltijden Meierijstad' vast te stellen. 
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Onderwerp Verordening winkeltijden Meierijstad 
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Meierijstad, 19 september 2017 

 

 

Aan de raad, 

 

Waarom naar de raad 

De Raad is het bevoegd orgaan om te besluiten over verordeningen. 

 

 

Onderwerp 

Verordening winkeltijden Meierijstad 

 

Aanleiding 

In het kader van het harmoniseren van beleid en verordeningen na de fusie tot gemeente 

Meierijstad is deze 'Verordening winkeltijden Meierijstad' opgesteld. 

 

Argumenten 

1.1 Door de 'Verordening winkeltijden Meierijstad' te laten vaststellen door de Raad gelden voor 

alle detailhandel binnen de gemeente dezelfde winkeltijden. 

Voor de vaststelling van de Verordening winkeltijden Meierijstad’ zijn de huidige drie 

winkeltijdenverordening van de voormalige gemeenten, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 

nog in werking. Hierdoor is er een ongelijk speelveld wat betreft openingstijden van 

detailhandel binnen de gemeente Meierijstad. Door het vaststellen van deze verordening 

wordt dat opgeheven. 

 

1.2 In de 'Verordening Winkeltijden Meierijstad' wordt de wettelijke vrijheid maximaal benut 

doordat er geen beperking meer is opgenomen voor het aantal koopzondagen. 

Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft het aantal zondagen dat winkels open 

mogen zijn. In Schijndel en Veghel was deze beperking er al niet. In Sint-Oedenrode geldt 

nog een beperking van maximaal twaalf zondagen open. Alleen voor supermarkten was 

hierop een uitzondering. 

 

1.3 Vermindering regeldruk en administratieve lasten.  

Doordat in de verordening is geregeld dat alle winkels op zondag de vrijheid hebben om open 

te gaan, hoeven hiervoor geen vrijstellingen en ontheffingen meer te worden aangevraagd. Dit 

vermindert de regeldruk en de lasten voor ondernemers. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Op 4 mei blijven de winkels vanaf 19.00 uur gesloten. 

Er is voor gekozen om geen vrijstelling op te nemen in de verordening om ook op 4 mei na 

19.00 uur winkels de gelegenheid te geven om geopend te zijn. 

 

Communicatie 

Het raadsbesluit met betrekking tot de 'Verordening winkeltijden Meierijstad' zal worden 

gecommuniceerd met de diverse winkelierscollectieven en de Centrummanagementorganisaties. 
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Participatie 

De concept 'Verordening winkeltijden Meierijstad' is besproken met de drie 

centrummanagementorganisaties in Meierijstad. Zij hebben positief gereageerd op deze concept 

verordening. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële toelichting 

In Sint-Oedenrode hoeven na vaststelling van deze Verordening Winkeltijden Meierijstad geen 

ontheffingen voor koopzondagen te worden aangevraagd. Dit betekent lagere legesinkomsten. 

Daar staat tegenover dat er minder ureninzet nodig is. Aangezien de leges kostendekkend zijn, 

zijn er zijn geen financiële consequenties.  

 

Planning 

Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst. 

Een nieuwe verordening treedt in werking de dag na publicatie van het raadsbesluit. 

 

Rechtsbescherming 

Tegen een besluit tot vaststelling van een verordening staat geen bezwaar en beroep open.  

 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Concept Verordening winkeltijden Meierijstad 

 

Ter inzage documenten 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

M.A. Fränzel MSc. 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 Winkeltijdenwet 

 

Besluit gemeenteraad: 

De 'Verordening winkeltijden Meierijstad' vast te stellen 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2017 

 

De raad voornoemd, 

De Griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

M.A. Fränzel MSc. 

 


