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Onderwerp 

Vaststelling koopzondagen 2014 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . 

I I . 

I II . 

IV. 
V. 

voor 2014 als koopzondagen voor de gehele gemeente, met uitzondering van de meubel-
branche, keukenbranche en autobranche, de volgende data aan te wijzen: 
5 januari, 2 febmari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 September, 5 oktober, 
2 november, 30 november, 7 december, 14 december, 21 december en 28 december; 
voor 2014 als koopzondagen voor de meubelbranche, keukenbranche en autobranche de 
volgende data aan te wijzen: 
5 januari, 2 febmari, 2 maart, 6 april, 21 april (2® Paasdag), 4 mei, 29 mei (Hemelvaartsdag), 
1 jimi, 9 juni (2® Pinksterdag), 6 juli, 3 augustus, 7 September, 5 oktober, 2 november, 
7 december en 26 december (2* Kerstdag); 
inwisselingen toe te staan op basis van individuele aanvragen gedaan voor 1 febmari 2014, 
met een maximum van 4 inwisselingen per aanvraag; 
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad; 
dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 



(Publieks-)samenvatting 

In het voorliggende raadsvoorstel wijst de raad de koopzondagen aan voor 2014. 
Op 31 oktober 2012 heeft de raad uitgesproken dat de koopzondagen vanaf 2013 door de raad aan
gewezen moeten worden. Overeenkomstig eerdere besluitvorming door de raad is het voorstel om 
ook voor 2014 een aantal van 16 koopzondagen vast te stellen. De situatie zoals die in 2013 geldt 
(in totaal 16 koopzondagen) wordt daarmee bestendigd. 
De algemene lijn is dat de 1̂  zondag van de maand aangewezen wordt als koopzondag. Daamaast 
worden er vier extra zondagen aan het eind van het jaar aangewezen als koopzondag. 
Hiervan wijken de meubelbranche, de keukenbranche en de autobranche af, vanwege hun behoefte 
om op feestdagen (T Paasdag, Hemelvaartsdag, 2® Pinksterdag en 2* Kerstdag) geopend te kurmen 
zijn. 

Inleiding 

Op 31 oktober 2012 heeft uw raad uitgesproken dat vanaf 2013 de koopzondagen door de raad aan
gewezen moeten worden. Het voorliggende voorstel betreft besluitvorming ter uitvoering van eerder 
vastgesteld beleid, overeenkomstig de "Verordening Winkeltijden Groningen 2009". 

In lijn met eerdere besluitvorming door de raad is het voorstel om voor 2014 een aantal van 
16 koopzondagen vast te stellen. De situatie zoals die in 2013 geldt (in totaal 16 koopzondagen) 
wordt daarmee bestendigd. 

De algemene lijn is dat in 2014 de 1® zondag van de maand geldt als koopzondag. Daamaast worden 
er vier extra zondagen aan het eind van het jaar aangewezen als koopzondag. 
Hiervan wijken de meubelbranche, de keukenbranche en de autobranche af, vanwege hun behoefte 
om op feestdagen (2* Paasdag, Hemelvaartsdag, 2̂  Pinksterdag en 2® Kerstdag) geopend te kurmen 
zijn. Ook voor deze branches geldt het maximum van 16 koopzondagen. 

Separaat ontvangt u een voorstel voor technische aanpassing van de "Verordening Winkeltijden 
Groningen 2009". Aanleiding hiervoor is de wijziging per 1 juli 2013 van de achterliggende 
Winkeltijdenwet. 
De wetswijziging noodzaakt tot tekstuele aanpassing van de verordening. Door deze wijziging is er 
meer beleidsvrijheid bij de gemeenten neergelegd. In dat voorstel worden alle eerdere besluiten be
treffende de openstelling van winkels gecontinueerd. 

Beoogd resultaat 

Dit besluit is erop gericht het herkenbare ritme in de koopzondagen te continueren, zowel voor be
zoekers als voor ondememers. Dit door een koopzondag in te stellen op elke 1* zondag van de 
maand. Het besluit geeft daamaast nog mimte aan de winkelier om open te zijn in de belangrijke 
decembermaand. Daamaast geeft het mimte aan ondememers in specifieke branches om open te zijn 
tijdens de voor hen zo belangrijke feestdagen. 

Kader 

Dit voorstel heeft de "Verordening Winkeltijden Groningen 2009" en de "Winkeltijdenwet" als 
juridische basis. 

Argumenten/afwegingen 

De data in het voorstel zijn gericht op een ritme van een koopzondag op elke 1̂  zondag van de 
maand, gedurende 12 maanden lang, voor de gehele gemeente. Voor de 4 extra koopzondagen wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds enkele branches (meubel-, keuken- en autobranche) en 
anderzijds de reguliere detailhandel. Voor de detailhandel is december een erg belangrijke maand. 
Rond Sinterklaas en Kerstmis wordt een groot deel van de jaaromzet behaald. Dat betekent dat met 
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dit besluit, naast de 1* zondag van december, ook de overige zondagen in december koopzondagen 
zullen zijn. 

Voor een aantal branches in de stad ligt dit iets anders. Specifiek voor de meubel-, keuken- en auto
branche zijn een aantal andere dagen in het jaar van essentieel belang. 
Het gaat hierbij om 2* Paasdag, Hemelvaartsdag, T Pinksterdag en 2̂  Kerstdag. 
Wij stellen voor deze branches hierin te faciliteren. 

Enkele detaillisten, met name bouwmarkten, tuincentra en autodealers, hebben een groot belang bij 
een of enkele andere dagen. Dit omdat een specifiek seizoen voor hen van cmciaal belang is of 
omdat zij verplicht worden mee te doen met een landelijke actie. 
Wij stellen voor aan deze ondememers enige speelmimte te laten. Dit door hen de mogelijkheid 
geven voor 1 febmari 2014 een individuele aanvraag tot inwisseling in te dienen. Hierbij stellen wij 
voor een maximum te stellen van vier inwisselbare dagen. Deze individuele wijzigingen zullen ver
der niet in de communicatie van bijvoorbeeld Marketing Groningen en GCC meegenomen worden: 
wanneer de detaillisten ervoor kiezen niet mee te doen aan de reguliere koopzondagen zijn zij zelf 
verantwoordelijk voor de communicatie over de openstelling op de door hen gekozen zondagen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van overleg met verschillende ondememersverenigingen, 
individuele ondememingen en Marketing Groningen. De Groningen City Club is voorstander van 
openstelling op 52 zondagen. 

Financiele consequenties 

Niet van toepassing. 
Realisering en evaluatie 

Bestendiging huidige lijn; dit besluit wordt niet afzonderlijk geevalueerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

rgemeester, de secretaris, 
VPeter) Rehwinkel drs. M.A 
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
(GR 13.0000000); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de koopzondagen 2014. 

Artikel I : Koopzondagen 2014 

Gehele gemeente, met uitzondering van meubelbranche. keukenbranche en autobranche: 
5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 September, 
5 oktober, 2 november, 30 november, 7 december, 14 december, 21 december en 
28 december. 

Meubelbranche, keukenbranche en autobranche: 
5 januari, 2 febmari, 2 maart, 6 april, 21 april (2e Paasdag), 4 mei, 29 mei (Hemelvaarts-dag), 
1 juni, 9 juni (2e Pinksterdag), 6 juli, 3 augustus, 7 September, 5 oktober, 2 november, 
7 december en 26 december (2e Kerstdag). 

Verzoeken voor inwisselingen van een koopzondag voor een andere koopzondag kunnen gedaan 
worden via een individuele aanvraag. Er geldt een maximum van 4 inwisselingen per aanvraag. 
Deze aanvraag dient gedaan te worden voor 1 febmari 2014. 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: 
Gemeente Groningen 
Afdeling Economische Zaken 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 

O.v.v.: "Verzoek tot inwisseling koopzondagen 2014". 



Artikel I I : Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 


