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Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Winkeltijdenverordening 2021

Winkeltijdenverordening-2021 

Korte samenvatting:
Dit raadsvoorstel betreft de harmonisatie van de winkeltijden in de gemeente Groningen. Het 

voorstel regelt dat alle winkels de mogelijkheid krijgen om open te gaan op zon- en feestdagen van 

12.00-22.00 uur, behalve op eerste kerstdag de hele dag en op 4 mei (sluitingstijd 19.00 uur). Het 

college kan ontheffing geven voor bijzondere gelegenheden en voor 12 nachtwinkels. 

De nieuwe verordening regelt alleen wanneer de winkels de mogelijkheid hebben om open te zijn. 

De gemeente kan de winkeliers nooit verplichten de winkels open te laten gaan; enkel om ze dicht te 

doen op bepaalde tijden. Het college heeft speciale aandacht voor Haren en Ten Boer.

Vermeld op LTA?
X  Ja

Item nr 2019/51

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

In de nieuwe winkeltijdenverordening is een verruiming van de winkeltijden opgenomen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Winkeltijdenverordening-2021


Voorgeschiedenis
Door de gemeentelijke herindeling is het noodzakelijk om de winkeltijdenverordening te 

harmoniseren.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Nadere informatie
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