Motie 2022 - 1

Motie Proef zondagsopenstelling voor winkels
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 4 april 2022;
overwegende dat:
1. zondagsopenstelling voor winkels in de afgelopen verkiezingen een belangrijk
verkiezingsthema is geweest en voor diverse partijen een speerpunt;
2. het initiatiefvoorstel van het raadslid Fleur Stip van Partij18PLUS om de winkels de
mogelijkheid te geven wekelijks op zondag te openen is ingetrokken;
3. voor het openstellen van winkels op zondag een wijziging van de Verordening winkeltijden
Ridderkerk 2014 nodig is;
is van mening dat:
a. via een proef de voor- en nadelen van opening van de winkels op zondag inzichtelijk kunnen
worden;
b. er in 2023 een proef gestart kan worden om winkeliers de mogelijkheid te geven om, naar
eigen keus, vier keer per jaar op zondag open te gaan;
c. eind 2023 omwonenden en winkeliers via een enquête geraadpleegd worden over hun
ervaringen met de zondagsopenstelling, zodat hun reactie kan worden meegewogen bij een
besluit over een eventuele verdere mogelijkheid tot zondagsopenstelling;
spreekt uit dat:
1. in 2023 een proef wordt gestart om winkeliers de mogelijkheid te geven om vier keer per jaar
op zondag open te zijn;
2. een initiatiefvoorstel om de regelgeving te wijzigingen om zodoende deze proef mogelijk te
maken, zal worden ondersteund;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,
Björn Ros, PvdA-GROENLINKS

Algemene informatie
Behandeld in het vervolg van de raadsvergadering van 30 maart 2022, op 4 april 2022.
Samenvatting
Het onderwerp is zondagsopenstelling voor winkels. De raad wordt voorgesteld uit te spreken dat
in 2023 met een proef gestart kan worden om vier keer per jaar de winkels te mogen openen op
zondag. Tevens om uit te spreken dat aanpassing van de regelgeving hiervoor, door de raad zal
worden gesteund.
Uitslag stemming
De motie is na een hoofdelijke stemming verworpen
Stemverhouding
Tegen: 17 (Rottier, Stip F., Stip J., Van Vliet, De Vormer, Van de Waerdt, Westbroek, De Wolff –
ter Beek, Alkema, Van der Duijn Schouten, Kardol, Kloos, Kooijman, Mijnders, Neuren, Van Os,
Overheid)
Voor: 9 (Piena, Rijsdijk, Ripmeester, Ros, Swarttouw, Dirks, Kayadoe, Klaver, Lapaer)

