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Aan de raad 

Samenvatting: 
De Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 is om de volgende reden aan herziening 
toe: in het coalitieakkoord is de wens opgenomen om het aantal van maximaal vier 
koopzondagen in de huidige regeling te veranderen in maximaal acht. Op deze koopzondagen 
mogen winkels open na 12.00 uur. Een koopzondag vindt plaats in combinatie met een 
evenement. Daarnaast mogen de supermarkten nog twaalf zondagen open zijn. Na twee jaar 
volgt een evaluatie op basis waarvan een advies opgesteld wordt waar uw raad over zal 
besluiten. 
Voor de genoemde wijziging is een herziening nodig. Wij stellen u dan ook voor in te stemmen 
met de herziening van de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012. 

Opdracht: 
Het coalitieakkoord 'Duurzaam Durven Doen' bevat de ambitie om maximaal acht koopzondagen 
per kalenderjaar, in combinatie met een evenement, winkels op zondagmiddag open te laten zijn. 
Daarnaast mogen de supermarkten nog twaalf zondagen per kalenderjaar open zijn. 

De uitbreiding van het aantal koopzondagen zal na twee jaar, januari 2020, geëvalueerd worden. 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt een advies opgesteld waar uw raad over zal 
besluiten. 

Aanleiding: 
In oktober 2014 is door de raad het besluit genomen om ruimte te bieden voor 
zondagopenstellingen. Het ging hierbij om maximaal vier koopzondagen per kalenderjaar voor de 
gemeente Hellendoorn. Op grond van de ervaringen van afgelopen jaren, leeft bij ondernemers de 
wens om het aantal koopzondagen uit te breiden. In het coalitieakkoord zijn hierover afspraken 
gemaakt. Op basis hiervan wordt aan u een aangepaste regeling voor winkelopenstelling op 
zondagen voorgelegd. 

Doelstelling: 
- Verruiming van de zondagopenstelling conform de uitgangspunten in het coalitieakkoord. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zondagopenstelling 
Op grond van verzoeken uit de samenleving en ervaringen van afgelopen jaren stellen wij u voor 
de mogelijkheid van openstelling op zondag te bieden, van 12.00 tot 18.00 uur, voor winkels in 
de gemeente Hellendoorn, gekoppeld aan een evenement met een maximum van acht keer per 
kalenderjaar. Voor supermarkten wordt naast deze acht zondagen, de mogelijkheid voorgesteld 
om nog twaalf dagen van openstelling op zondag te bieden. 
De toekenning van de zondagen gebeurt op verzoek van een vereniging cq 
(belangen)vertegenwoordiger namens een brede vertegenwoordiging van lokale ondernemers. 

Tussentijdse evaluatie 
De wensen van de samenleving zijn aan het veranderen. Dit heeft ook invloed op de 
detailhandelssector. Door de jaren heen is er veel discussie geweest over het openstellen van de 
winkels op zondag. Rekening houdend met de veranderingen en tegemoetkomend aan de wensen 
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van de samenleving is het voorstel om over twee jaar een evaluatie plaats te laten vinden om te 
onderzoeken of de ingeslagen weg de juiste is of dat er wijzigingen plaats moeten vinden. 

Burger en overheidsparticipatie: 

Het standpunt van de sector kan tijdens de commissie vergadering ingebracht worden. 

Communicatie: 
De wijziging wordt op gebruikelijke wijze bekend gemaakt in de lokale media. Daarnaast worden 
de ondernemers(verenigingen) geïnformeerd over de wijziging en procedure. 
Effecten meten: 
De uitbreiding van het aantal koopzondagen zal na twee jaar, in januari 2020, geëvalueerd 
worden. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt een advies opgesteld waar uw raad 
over zal besluiten. 

de dag volgend na de bekendmaking. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 (14INT04203) te 
wijzigen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit (18INT01464). 

Advies commissie(s): 
De commissies samenlevingszaken, grondgebied en algemene bestuurlijke zaken en middelen 
stemmen ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 10 juli 2018. 
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Nijverdal, 12 juni 2018 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

Je buiyöllltítísřttf De s 

V? 
drs. R.J.P. Willemsen, mevr. A.H.Raven BA, 

Nr. 18INT01466 Nijverdal, 10 juli 2018 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

de voorzitter, De gļ/iffier, 

mevr. A.H. Raven drs. K. Zomer 

Bijlagen: 
Ontwerp-besluit Verordening winkeltijden gemeente Hellendoornd 8INT01464) 


