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Amendement
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2015;
Behandelende het raadsvoorstel over de evaluatie winkeltijden (raadsvoorstel 140-2015)
Besluit: Artikel 8a te veranderen in de volgende tekst
Artikel 8a. Algemene vrijstellingen

1.
Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze
betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, geldt een algemene vrijstelling ten
aanzien van:
a.

musea (winkels in Musea);

b.
winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren,
alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen
ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht; dit is
tevens van toepassing op straatverkoop op aangewezen standplaatsen en door de
gemeente georganiseerde markten;
c.
winkels waar de bedrijfsactiviteit uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren
van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, t.b.v. de verhuur
van die (beeld)dragers;
d.

vervallen

e.
winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden
verkocht, uitsluitend ten behoeve van verhuur van fietsen en snor- en bromfietsen
f.
het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren
en alcoholvrije dranken.
g.
het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten óp een begraafplaats
dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan,
gedurende de openingstijden van die begraafplaats.
h.
het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele of
sportieve (ic. JIM) aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks
verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de

aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan
(merchandising).
i.
het in winkels in of op het terrein van sportcomplexen, het te koop aanbieden en
verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten,
gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen (merchandising).
j.
het in of op het terrein van bejaardenoorden te koop aanbieden en verkopen van eeten drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.
k.

vervallen

l.

vervallen

m.
ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen
te worden verkocht vanaf 8.00 uur, op Moederdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en
tweede Pinksterdag en op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd
n.
ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk brood en gebak wordt
verkocht vanaf 8.00 uur.
o.
gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsopgang tot zonsondergang ten
aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk brood en gebak wordt verkocht, dat in
het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat
brood en gebak tevens pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan. ;
p.
op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, ten aanzien van winkels
waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht; dit geldt tevens
voor straatverkoop conform de carnavalsverpachting.
q.
voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed, snoep en
dergelijke op een terrein, waar een kermis wordt gehouden.
r.

vervallen

2.
Burgemeester en wethouders kunnen beperkingen opleggen ten aanzien van
de in het eerste lid genoemde algemene vrijstellingen.
3.
Burgemeester en wethouders kunnen voor een branche ontheffing verlenen
ten aanzien van zon- en feestdagen die zeer bijzonder zijn voor die specifieke
branche.
Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 15
december 2015.

De griffier,

De Voorzitter,

Toelichting
In het kader van de deregulering kan een groot aantal artikelen van de verordening
eenvoudiger. Daarnaast denken wij dat een aantal artikelen aangepast moet worden om
beter aan te sluiten bij de bestaande regelgeving.
Guido Mertens
D66

