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Onderwerp :  Verordening Winkeltijden Helmond 2013 
  

B&W vergadering : 3 september 2013 
Dienst / afdeling : BV/VBJZ 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Winkeltijdenwet. De gewijzigde 
Winkeltijdenwet is op 1 juli 2013 in werking getreden. Met deze wijziging is het aan de gemeentes zelf om de 
openstelling van winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te regelen.  
 
De gemeentelijke regelgeving kan gaan van volledig vrijgeven van de openingstijden van de winkels en 
straatverkoop (dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week) tot alleen openstelling op de wettelijk verplichte 
werkdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Hier tussen ligt een geheel spectrum aan mogelijkheden. Bij de keuze 
voor de openstelling moeten een aantal belangen afgewogen worden. 
 
Het volledig vrijlaten van de winkelopenstelling kan leiden tot onduidelijkheid voor de consument doordat niet 
alle winkels gebruik maken van het recht om elke zondag open te zijn. Waar de landelijke winkelketens de 
meeste zon- en feestdagen open willen zijn, zal het Midden- en Kleinbedrijf hiervoor minder kiezen. Deze 
onduidelijkheid kan economische gevolgen hebben omdat bij gedeeltelijke openstelling de winkelcentra 
minder aantrekkelijk zijn voor de bezoeker. Daarnaast is het ook niet in het belang van alle werknemers om 
elke zon- of feestdag open te mogen zijn. 
              
In de voorbereiding op de wijziging van de Verordening Winkeltijden is contact geweest met diverse 
supermarkten, Centrummanagement, het Wijk Winkelmanagement, de winkeliersvereniging Engelseweg 
e.o., de autoboulevard Varenschut en de tuincentra. Het grootste deel (de supermarkten, het 
Centrummanagement, het Wijk Winkelmanagement en de autoboulevard Varenschut) vragen de gemeente 
om de openstelling op zon- en feestdagen vrij te stellen waardoor zij zelf kunnen bepalen wanneer de 
winkels open mogen zijn. Centrummanagement, het Wijk Winkelmanagement en de Autoboulevard geven 
aan dit in onderling overleg binnen hun winkelcentrum/branche te doen om zo onduidelijkheid voor de 
consument te voorkomen.                                                                                  
 
Van de winkeliersvereniging Engelseweg e.o. is nog geen definitief antwoord ontvangen, wel hebben zij 
aangegeven meer dan het huidige aantal van 12 koopzondagen te wensen. Voor wat betreft de tuincentra 
vraagt één tuincentrum de gemeente om het maximum aantal van 12 vast te houden, de overige twee 
vragen om meer koopzondagen.  
 
Het voorstel zoals verwerkt in de concept Verordening Winkeltijden Helmond 2013 is om aan alle 
detailhandel vrijstelling voor alle zon- en feestdagen te verlenen van 06.00 en 22.00 uur. Voor de 
openstelling tussen 22.00 uur en 06.00 uur (voor zowel de zon- en feestdagen als de werkdagen) blijft het 
mogelijk een ontheffing aan te vragen.. 
 
Beleidsmatige context 
Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet kan de raad verordeningen vaststellen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. De bevoegdheid om de ‘Verordening winkeltijden Helmond 2013’ vast te 
stellen ligt verder in artikel 3 van de Winkeltijdenwet.  
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Beoogd effect of resultaat 
Een aan de huidige tijd en de geldende wet- en regelgeving aangepaste Winkeltijdenverordening. 
Wij stellen u voor in te stemmen met de ‘Verordening winkeltijden Helmond 2013’.  
 
Het advies van de commissie Middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage 
worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel A.A.M. Marneffe RA 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; 
gelet op de bepalingen van artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet; 
 
 
besluit:  

1. vast te stellen de Verordening winkeltijden Helmond 2013; 
2. in te trekken de Verordening winkeltijden Helmond 1996, zoals vastgesteld op 4 juni 1996 

(Gemeenteblad 1996, 14). 
 

VERORDENING WINKELTIJDEN HELMOND 2013 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Winkeltijdenwet; 
b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet; 
c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede 

Kerstdag; 
d. werkdagen: maandag tot en met zaterdag. 
 
Artikel 2 Openstelling op zon- en feestdagen 
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 
06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling. 

Artikel 3 Openstelling tussen 22.00 en 06.00 uur 

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2,  eerste lid, op 
dagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur. 

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de 
openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door 
de openstelling van de winkel. 

Artikel 4 Beslistermijn 

1. Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken. 
2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. 

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing 

1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het 
college. 

2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk 
schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de 
voorgestelde rechtverkrijgende. 

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing 

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien: 
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het 

belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; 
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c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de 
ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter 
plaatse; 

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet worden nagekomen; 
e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van 

een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 
f. de houder dit aanvraagt. 

Artikel 7 In werking treden 

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 2013. 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 oktober 2013.      
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 


