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Inleiding

In het coalitieakkoord “samen verder bouwen” is te lezen op pagina 18, programma 4 Economie, dat
we een goed en gevarieerd winkelaanbod waar het kan stimuleren. Op pagina 19 wordt een breed
onderzoek naar de Winkeltijdenverordening toegezegd, waarbij we koersen op bekendwording van de
resultaten in 2021.

In de bestuurlijke agenda geeft het college aan dat de uitkomsten van het onderzoek naar de
openingstijden van de detailhandel in West Betuwe mee worden genomen naar de volgende
collegeperiode.

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 28 september 2021 in vergadering bijeen.

Overwegende dat:
⎯ aan de inwoners en ondernemers is toegezegd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar

de openingstijden voor de winkeltijdenverordening in West Betuwe.
⎯ in de voormalige gemeente Geldermalsen al eerder over een onderzoek is gesproken en er

nu duidelijkheid dient te komen voor inwoners en ondernemers.
⎯ in het raadsvoorstel bij het vastgestelde raadsbesluit van 15 december 2020 (nummer

2020/143) om de Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014 geldend te verklaren
voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe, is te lezen bij de kanttekeningen dat er
in 2021 een onderzoek plaatsvindt naar de Winkeltijdenverordening.

Is van mening dat:
⎯ het mogelijk moet zijn om de resultaten van het onderzoek naar de openingstijden in 2021 af

te ronden en die via een raadsvoorstel in januari 2022 (uiterlijk februari 2022) aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen.

⎯ omwille van consistent bestuur en het verder bouwen aan het vertrouwen van de inwoners en
ondernemers in de overheid mag de winkeltijdenverordening geen onderdeel uitmaken van de
gemeenteraadsverkiezingen.

Roept het college op:
1. om het onderzoek naar de openingstijden van de detailhandel in West Betuwe nog in 2021 af

te ronden.
2. om de resultaten van het onderzoek te verwerken in de Winkeltijdenverordening gemeente

West Betuwe en die in januari 2022 (uiterlijk februari 2022) aan de raad ter besluitvorming
voor te leggen.



En gaat over tot de orde van de dag.
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