Goedemorgen,
Op 1 december jl. stelde de LLB-fractie enkele vragen over het onderzoek naar winkeltijden. Deze mail
voorziet in de beantwoording.
Vraag 1 – Aan de inwoners en ondernemers is toegezegd dat er dit jaar een onafhankelijk onderzoek
komt naar de openingstijden voor de winkeltijdenverordening in West Betuwe. Onze fractie heeft
berichten ontvangen dat er recent een enquête gericht op ondernemers verstuurd is. Wij krijgen
echter signalen dat niet iedereen deze heeft ontvangen. Wij vinden dit een slechte zaak, en geen
transparante manier van communiceren.
Heeft onze fractie een informatie nota over het hoofd gezien?
Nee, dat is niet geval. Zoals bekend is conform het huidige coalitieakkoord aangegeven dat er een breed
onderzoek (inwoners / ondernemers) komt naar de winkeltijdenverordening, waarbij we koersen op
bekendwording van de resultaten eind 2021.
Vraag 2 – LLB zou graag van de portefeuillehouder duidelijkheid willen krijgen in de planning van
verspreiding, hoe en wanneer, en naar de inhoud van de type enquêtes voor zowel de versie voor
ondernemers als inwoners, kunnen wij dit inzichtelijk krijgen?
Er zijn twee enquêtes verspreid: een voor ondernemers en een voor inwoners.
Verspreiding enquête voor ondernemers: we hebben de ondernemersverenigingen in onze
gemeente gevraagd hun leden te vragen de online enquête in te vullen. Dit is op maandag 22
november via de mail gevraagd. Daarnaast zijn de supermarkten op woensdag 24 november
gemaild met het verzoek de online enquête in te vullen.
Verspreiding enquête voor inwoners: we hebben op dinsdag 23 november brieven verstuurd
naar 4.000 adressen in onze gemeente. In deze brief staat het verzoek om de online enquête in
te vullen. Deze 4.000 adressen zijn via een steekproef gekozen. Per adres is een unieke code
aangemaakt om toegang te krijgen tot de enquête.
Er zijn ongeveer 400 reacties van inwoners met verschillende achtergronden nodig om een
representatief en statistisch betrouwbaar inwoneronderzoek te doen en over de uitkomsten
gefundeerde uitspraken te doen. Om ongeveer 400 reacties te krijgen zijn 4.000 uitnodigingen
nodig.
Bij het verspreiden van de enquête onder alle inwoners bestaat het risico dat bepaalde groepen
inwoners massaal reageren en daarmee van negatieve invloed zijn op de representatieve en
betrouwbare uitkomsten.
Zie de bijlagen voor een uitdraai van de enquêtes
Vraag 3 – En waarom is er voor een korte deadline van nog geen 2 weken gekozen?
De deadline is 12 december. Inwoners hebben 19 dagen de tijd om de enquête in te vullen.
Vraag 4 – En we zijn ook benieuwd als ondernemers of inwoners dit niet hebben ontvangen op welke
manier zij alsnog dit kunnen invullen?
Ondernemers kunnen via https://www.dtnp.nl/koopzondag-west-betuwe-ondernemer de enquête
invullen.
Inwoners kunnen de enquête niet alsnog invullen.

