Aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Vlaardingen, 19 november 2018
Betreft vragen art. 34 RvO over raadsmemo ‘Openingstijden winkels feestdagen’.

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Bij de besluitenlijst van het college van 6 november deelt u mede dat het college heeft besloten individuele
winkeliers na aanvraag toestemming te verlenen om de zondagen 23 en 30 december hun winkel van 10:00
uur tot 18:00 uur te openen.
De ChristenUnie-SGP fractie wil u hierover een aantal vragen stellen :
1. Is het verzoek gekomen van een winkeliersvereniging of verenigingen na overleg met hun leden of
gaat het om individuele aanvragen?
2. Hoeveel winkeliers hebben aangegeven gebruik te willen maken van deze extra openingstijden?
3. Heeft u bij het besluit rekening gehouden met de Zondagswet, de rust op zondag en een ongestoorde
eredienst in de kerken op zondagochtend?
Vorig jaar is een bijna gelijke vraag gesteld. De aanleiding was toen echter anders omdat er foutieve tijden
op de website gepubliceerd waren en dat het ging om de zondag voor de 1e kerstdag en voor oudejaarsdag.
Vanwege de mogelijk te verwachten drukte op zaterdag en het twee dagen vers houden van producten, werd
destijds voor ruimere openstelling gekozen.
Nu wordt toegestaan dat de winkels eerder in de ochtend open mogen, terwijl op de daarop volgende
maandag ook nog een normale werkdag volgt.
4. Welke argumentatie is er gegeven bij deze aanvraag voor extra verruiming?
5. Wat is uw overweging geweest om deze aanvraag te honoreren, terwijl de maandag erna ook een
gewone dag is en de winkels van 6:00 uur tot 22:00 uur geopend mogen zijn?
6. Deze extra openingsuren in de ochtend staan niet op de gemeentelijke site vermeld. Waarom wijkt u
nu wel af?
7. In de besluitenlijst staat geschreven dat twee van de vijf wethouders niet in dit besluit meegaan.
Waarom is er toch voor gekozen om deze aanvraag te honoreren en waarom zijn de fractievoorzitters
niet om hun mening gevraagd?
Graag verneemt de ChristenUnie-SGP fractie zo spoedig mogelijk een reactie van u.
Met vriendelijke groet,

Namens de ChristenUnie-SGP fractie
Erik van Pienbroek
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