
Op 10 december jl. stelde de LLB-fractie (aanvullende) raadsvragen over het onderzoek naar de 
winkeltijdenverordening. Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 

Vraag 1 – Waarom heeft uw college geen gebruik gemaakt van de methode die door de gemeente 

Vijfheerenlanden is gebruikt bij hun enquête over winkeltijden? Daarover was iedereen tevreden en 

bijna alle kernen (op 1 na) hebben gereageerd, dit was een enquête waarvan de resultaten bindend 

zijn. 

De gemeente Vijfheerenlanden heeft de inwoners een brief gestuurd met daarin het verzoek online via 

een website met persoonlijke toegangscode hun stem uit te brengen op de vraag of de inwoner de 

winkels in haar/zijn woonplaats open wil hebben op zondag. Alle inwoners kregen één vraag voorgelegd 

waarop ze konden antwoorden voor hun eigen kern. In ieder geval een politieke partij en een 

ondernemersvereniging waren ontevreden. Wij hebben voor een uitgebreide enquête gekozen met meer 

dan één vraag, omdat we het belangrijk vinden niet alleen de mening te peilen van onze inwoners en 

ondernemers over het wel of niet open laten gaan van winkels op zondag, maar ook op feestdagen en de 

tijden waarop winkels geopend zouden kunnen zijn. 

 

Wij verzoeken het college opnieuw te beginnen en deze methode te gebruiken onder het motto: goed 

voorbeeld doet goed volgen. Daar is naar onze mening voldoende tijd voor omdat volgens de 

planning van het college de uitkomst van het onderzoek niet in de Raad wordt besproken maar wordt 

bekend gemaakt via een raadsinformatiebrief. 

Via de stemming van Vijfheerenlanden konden inwoners alleen aangeven of zij wel of niet de winkels in 

hun woonplaats op zondag geopend willen hebben. Wij vinden het belangrijk meer informatie van onze 

inwoners te krijgen, zoals openingstijden en winkelopening op feestdagen. 

 

Vraag 2 – Hoeveel enquêtes van zowel inwoners als ondernemers heeft u inmiddels ontvangen en is 

dat genoeg om het onderzoek representatief te laten zijn? 

Ondernemers: 48  

Inwoners: 1078 

 

Wij hebben op dit moment genoeg informatie van onze inwoners en ondernemers verzameld om na 

verwerking van de resultaten van de enquête uitspraken te kunnen doen. Het college heeft besloten de 

enquête voor ondernemers in januari nog twee weken open te stellen. Ondernemers (verkooppunten 

horeca, diensten, ambachten) ontvangen in januari een brief met een toegangscode en het verzoek de 

enquête online in te vullen.  

 

Vraag 3 – De reactietermijn om de enquête in te vullen is 12 december 2021. Wij vinden dat veel te 

kort. U heeft geen antwoord gegeven op onze vraag waarom er voor zo’n korte termijn is gekozen? Is 

het college bereid om de termijn te verlengen bijvoorbeeld tot medio januari 2022? Zoals gezegd 

heeft u nog voldoende tijd om voor de verkiezingen het betreffende onderzoek te presenteren. 

De termijn bedroeg ruim tweeënhalve week. De beoogde duur voor het invullen van de enquête was 

ongeveer 15 minuten. Wij zijn van mening dat deze termijn voldoende lang was. Een langere termijn 

zorgt niet voor een grote toename in het aantal reacties. De meeste reacties komen binnen vlak na het 

starten van een enquête.  
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Vraag 4 – Wij begrijpen uw argument niet dat bij het verspreiden van de enquête onder alle inwoners 

het risico zou bestaan dat bepaalde groepen inwoners “massaal” zouden reageren. Om welke 

groepen gaat dat volgens u dan? Bestaat dat risico dan niet bij een steekproefsgewijs te kiezen 

aantal? In de gemeente Vijfheerenlanden is dat risico er niet geweest. 

We wilden voorkomen dat een grote groep voorstanders dan wel een grote groep tegenstanders zouden 

reageren waarmee de uitkomsten geen afspiegeling van de mening van de inwoners van West Betuwe 

zouden zijn, maar van een groep voor- dan wel een groep tegenstanders. Dit risico bestaat inderdaad 

niet bij een a-selecte steekproef.  

 

Vraag 5 – Waarom kunnen inwoners die de enquête niet hebben ontvangen die niet alsnog invullen 

en waarom ondernemers wel? Dan is de respons toch niet in balans? Is er volgens u dan nog sprake 

van een breed en representatief onderzoek? Inwoners en ondernemers hebben niet dezelfde enquête 

ontvangen. De sluitingsdatum voor beide enquêtes was 12 december. De resultaten van beide enquêtes 

bekijken we apart. We doen uitspraken per groep. Er is sprake van een breed en representatief 

onderzoek voor beide groepen. 


