
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ILSE VERDIESEN (VVD) EN BJÖRN ROS 
(GROENLINKS) INZAKE TIJDELIJKE ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS VANWEGE 
DE CORONAMAATREGELEN

Voorgesteld: 11 juni 2020

Nr. 2020 – 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 11 juni 2020;

overwegende dat:

1. de ondernemers in Ridderkerk hard zijn geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor 
de bestrijding van het coronavirus;

2. het steeds drukker wordt in de winkelgebieden met name op vrijdag en zaterdag;

3. wegens gezondheids- en veiligheidsredenen 1,5 meter afstand moet worden gehouden, 
maar dat dit door de drukte in de winkelstraten steeds minder makkelijk gaat;

4. er door de maatregelen minder bezoekers door de winkelstraten en in de winkels kunnen 
lopen;

5. ondernemers door de coronamaatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten hebben 
gehad en op dit moment kunnen genereren;

6. de Winkeltijdenwet de mogelijkheid biedt om bij verordening vrijstelling te verlenen om 
een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag;

7. de huidige Verordening winkeltijdenwet Ridderkerk 2014 deze mogelijkheid nog niet 
biedt;

8. omringende gemeenten (de uitbreiding) van de koopzondagen reeds hebben 
gerealiseerd;

is van mening dat:

 waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie ondersteund moeten 
worden;

 het bezoek aan de winkelstraten en winkels zoveel mogelijk gespreid moet worden om 
de 1,5 meter regel goed te kunnen uitvoeren;

 zondagopenstelling een spreiding van bezoekers zal geven waardoor de 1,5 meter 
afstand regel beter gehandhaafd kan worden;

 door zondagopenstelling de druk vermindert op regionale winkelcentra die wél geopend 
zijn;

 zondagopenstelling een stimulans zal geven voor de Ridderkerkse ondernemers, doordat 
de koopkracht niet meer wegvloeit naar de omringende gemeenten;

 ondernemers zelf de keuze moeten hebben om hun onderneming/ winkel op zondag 
open te stellen;

 het bij winkelopenstelling op zondag aan mensen nog steeds vrij staat om de zondag als 
rustdag te gebruiken;

 spoedige besluitvorming gewenst is om het meeste effect te hebben en deze niet 
uitgesteld kan worden tot september, 

verzoekt het college om:
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a. de raad een voorstel voor te leggen voor een gewijzigde Verordening winkeltijdenwet 
Ridderkerk, waarin een tijdelijke zondagopenstelling voor winkels tot 31 december 
2020 mogelijk wordt gemaakt;

b. dit uiterlijk 10 dagen vóór de raadsvergadering van 7 juli 2020 aan te bieden;

spreekt uit dat vanwege het spoedeisende karakter dit voorstel direct zal worden toegevoegd 
aan de agenda van de raadsvergadering van 7 juli 2020, zonder voorafgaande 
commissiebehandeling;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Ilse Verdiesen Björn Ros
VVD GroenLinks

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Onderwerp is de tijdelijke zondagopenstelling van winkels vanwege de coronamaatregelen. 
Het college wordt gevraagd de raad een verordening voor te leggen die dat mogelijk maakt, 
zodat de raad hierover op 7 juli a.s. een beslissing kan nemen.
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