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waarvan de verordening wordt aangepast.

Doel van de bijeenkomst
Vorm bijeenkomst

Meningsvorming t.a.v. aanpassing erordening

Wie neemt het besluit?

De Raad.

Verloop voorgaande
proces

Begin 2014 is een tussentijdse evaluatie geweest die geen aanleiding gaf de
mogelijkheid voor een wekelijkse koopzondag stop te zetten. Voor de
definitieve evaluatie die nu voorligt, zijn bewoners, bezoekers en ondernemers
ondervraagd door middel van enquêtes. Bovendien zijn zoveel mogelijk
dezelfde partijen bevraagd die in het kader van het raadsvoorstel gehoord zijn.

Inhoud

Evaluatie van het beleid uit 2013 en voorstel om verordening winkeltijden op
een aantal punten aan te passen o.a. openstelling op tweede kerstdag en een
aantal technische wijzigingen.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Voorbereiding raadsbesluit.

Worden er extra partijen
uitgenodigd

Ja er zullen ondernemersverenigingen en buurtplatforms geattendeerd worden
op deze raadsronde.

Vervolgtraject

Bespreken raadsvoorstel in raadsronde op 15 december. Aansluitend besluit
nemen in raadsvergadering op 15 december door de raad.

Ruimtelijke faciliteiten

normale ruimte

Technische faciliteiten

presentatiemogelijkheden

Fractiewoordvoerders

Guido Mertens (D66), Michel Severijns (VVD), Hans Passenier (Groen Links),
John Gunther (SP), Josje Godwin (PVDA), Wiel Nelissen (SPM), Jos Gorren
(CDA), Jan Hoen (MV), Kitty Nuyts (LPM), Niels Peeters (PVM).
De ronde wordt gestart met het toelichten van de verschillende amendementen
van D66 en de PVM en de moties van SP en Groen Links. Vervolgens ontspon
zich een geanimeerd debat tussen de partijen toegespitst op vraag of tweede
kerstdag wel of niet open moet zijn. Na een reactie van de wethouder op de
ingediende moties en amendementen werd geconstateerd dat het onderwerp
rijp is voor besluitvorming.
De wethouder zegt ten aanzien van de motie van de SP toe deze in principe
over te nemen en om uit zoeken wat er mogelijk is op het gebied van extra
bewegwijzering en daar in de loop van 2016 op terug te komen (door het
indienen ter stemming in de raadsvergadering en niet aangenomen worden is
deze toezegging komen te vervallen)

Samenvatting en
afspraken

Toezeggingen

