
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Verordening winkeltijden 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Met de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de Verordening winkeltijden wordt terug gegaan 
naar het regime zoals dat tot vorig jaar gold. Dit zijn 52 koopzondagen voor Rosada en 15 
koopzondagen voor de rest van de gemeente. Na overleg en op voorstel van de belangenorganisaties 
zijn de voorkeuren bepaald. Als algemene regel geldt het voorstel van het Collectief Roosendaal. Voor 
de verschillende branches en gebieden kunnen bijzondere regelingen worden vastgesteld. De 
koopzondagen worden voor 2013 wettelijk verankerd in de wijziging van de Verordening winkeltijden. 
Op de koopzondagen in de binnenstad geldt de regeling voor het betaald parkeren.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden vast te stellen. 
 

Aanleiding   
Met de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de Verordening winkeltijden wordt terug gegaan 
naar het regime zoals dat tot vorig jaar gold. Dit is 52 koopzondagen voor Rosada (gelet op bijzondere 
positie die het outletcenter inneemt) en 15 dagen voor de rest van de gemeente. Na overleg en op 
voorstel van de belangenorganisaties zijn de voorkeuren bepaald. Als algemene regel voor de stad 
geldt het voorstel van de Collectief Roosendaal. Voor de verschillende branches en gebieden kunnen 
bijzondere regelingen worden vastgesteld. De bouwmarkten branche zijn dit jaar een aparte categorie. 
Voor de supermarkten geldt dat er voor het eerst 15 koopzondagen worden vastgesteld, maar of zij 
open willen zijn is aan de supermarkten zelf. Dit geldt overigens voor alle winkels. Voor de winkels op 
Woonboulevard Oostpoort wordt aangesloten bij Go-Stores. 
 

Kader    
Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet 
 

Motivering / toelichting   
De gemeenteraad kan 15 koopzondagen vaststellen waarop de winkels geopend mogen zijn. In een 
overleg met de vertegenwoordigers van de diverse belangenorganisaties is aangegeven dat zij zelf hun 
wensen kunnen aangeven. De volgende voorkeuren voor de 15 koopzondagen in 2013 zijn door de 
hieronder genoemde sectoren kenbaar gemaakt: 
 
Binnenstad Roosendaal: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 
 
Wouw:  
De laatste zondagen van februari, april, augustus, september, oktober en november; en 2

e
 Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 2
e
 Pinksterdag; en 1, 15 en 22 december; en de zondagen van de geraniummarkt 

Wouw, kermis Wouw en braderie Wouw. 
 
Nispen: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 
 
Heerle:  
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt; 

en 1, 15 en 22 december. 



 
 
Supermarkten: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van de maanden april, juli, augustus, september 
en oktober; en 2e Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 2e Kerstdag en 1, 15, en 22 
december. 
 
Go-Stores / Woonboulevard Oostpoort (exclusief bouwmarkt): 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van 31 maart (1

e
 Paasdag) die 24 maart wordt 

met uitzondering van de maanden juni en juli; en 2
e
 Paasdag, Hemelvaartsdag, 2

e
 Pinksterdag, 2

e
 

Kerstdag en  22 december. 
 
Bouwmarkten: 
Alle laatste zondagen van de maand, met uitzondering van de maanden juni en juli; en 2

e
 Paasdag, 2

e 
 

Hemelvaartsdag, 2
e
 Pinksterdag, 2

e
 Kerstdag en 22 december. 

 
Tuincentra en automobielbedrijven:  
1 en 24 maart, 1, 7, 14, 21 en 28 april, 5, 12, 20 en 26 mei, 1, 8, 15 en 22 december. 
 
De voorstellen passen binnen de door u gestelde kaders. Met de voorgestelde wijziging van de 
Verordening winkeltijden worden de koopzondagen wettelijk geregeld.  
 
Op de bovengenoemde koopzondagen in de binnenstad geldt het betaald parkeerregime. Dit wordt 
geregeld in het door ons college vastgesteld Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en 
feestdagen. 
 
Op 30 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Winkeltijdenwet dat gemeenten de vrijheid geeft om zelf te bepalen hoe vaak winkels op zondag open 
mogen zijn. Zodra dit wetsvoorstel in werking is getreden, zal ons college u een voorstel tot invulling 
van deze wijziging doen.  
 

Doel en evaluatie   
Het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden waarmee voor de 
verschillende sectoren in 2013 voor maximaal 15 dagen vrijstelling wordt verleend van het verbod om 
winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Geen. 
 

Communicatie    
Na vaststelling wordt de verordening afgekondigd in het Gemeenteblad en gepubliceerd in de 
Roosendaalse Bode en op de website. 
De collectieve koopzondagen voor de binnenstad worden steeds afzonderlijk kenbaar gemaakt in de 
Roosendaalse Bode. 
 

Bijlagen   
1. Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Verordening winkeltijden 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 


