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Onderwerp:
Verordening winkeltijden Brielle 2018

Samenvatting
Artikel 2 van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek
geopend te hebben:
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 en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19
uur.
Daarnaast kan het college op grond van artikel 7 van de winkeltijdenverordening ontheffing
verlenen van de verboden genoemd in artikel 2 van de wet voor bijzondere omstandigheden van
tijdelijke aard, het uitstallen van goederen en in geval van tentoonstellingen in kunstateliers en
galeries.
Deze ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of
beurzen.
Voorgesteld wordt om bij verordening de in artikel 2 van de wet genoemde feestdagen, eerste
kerstdag uit te sluiten van de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing. Daarnaast de
beperking tot ontheffing voor goede vrijdag ná 19:00 uur, 4 mei ná 19:00 uur en 24 december
ná 19:00 uur.
Overigens geldt voor zondagen en feestdagen, met uitzondering van de hierboven genoemde
feestdagen, permanente ontheffing van artikel 2 van de Winkeltijdenwet.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Kennis te nemen van de Verordening winkeltijden Brielle 2018 en deze met een positief
advies voor te leggen aan de raad.
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Gevraagde beslissing Raad:
1. Akkoord te gaan met de Verordening winkeltijden Brielle 2018

Advies / besluit vanuit commissie
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Onderwerp:
Winkeltijdenverordening Brielle 2018

1.
Inleiding
Artikel 2 van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek
geopend te hebben:
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 en tweede
Kerstdag en op 4 mei na 19 uur.
Artikel 3 van de wet bepaalt dat de gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling kan
verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.
Tevens kan de gemeenteraad bij verordening aan burgemeester en wethouders de
bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met
inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van
de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.
De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de
vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.
De wens bestaat om eerste kerstdag van deze ontheffingsmogelijkheid uit te sluiten.
Deze wijziging vraagt een aanpassing van de Verordening winkeltijden Brielle.
2.

Beoogd effect

Actualiseren van de winkeltijdenverordening Brielle.
3.

Argumenten

De wens om eerste kerstdag uit te sluiten van de ontheffingsmogelijkheid.
4.

Juridische aspecten

Artikel 2 lid 1 onder a en b, artikel 3 en 9 van de Winkeltijdenwet

Bijlage(n): Verordening winkeltijden 2018
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