Koopzondagen:
Voorzitter en aanwezigen
De ChristenUnie is niet blij met het voorstel over de koopzondagen. De
Winkelsluitingswet is van oorsprong een sociale wet. De wet behoedde
mensen (zowel winkeliers als werknemers) tegen oneerlijke concurrentie en het
moeten maken van al te lange dagen en werkweken. De regering heeft die
verantwoordelijkheid lang aan zich gehouden vanuit het oogpunt van eenheid
in Nederland,
maar bij de jongste wijziging is dat neergelegd bij de gemeenteraad.
Daarom hebben wij als raad een extra verantwoordelijkheid om zorgvuldig de
belangen te wegen van alle betrokkenen. Daarbij komt voor de ChristenUnie
nog de vraag: Hoe gaan we om met de zondags rust. Kunnen mensen die in
een winkel werken de gelegenheid krijgen om als men dit wenst een kerkdienst
te bezoeken? Geven de grote supermarkten hun medewerkers gelegenheid
voor een dergelijk bezoek?
Dat is ook de reden dat de ChristenUnie tijdens de coalitieonderhandelingen
heeft gepleit voor het houden van een draagvlak onderzoek onder
ondernemers.
Daaruit is bevestigd wat we al vermoeden. Namelijk, dat er geen draagvlak is
van (kleine) ondernemers om de openingstijden van winkels uit te breiden.
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat winkels die nu niet open zijn, ook niet
open willen bij verruiming van het aantal koopzondagen. 95% van de winkeliers
geeft aan nu maximaal 7 koopzondagen geopend te zijn en 81% wil maximaal 3
keer open gaan. En dat terwijl winkels onder de bestaande verordening al 12 x
per jaar open mogen zijn. 95% wil niet meer als 7.
Gevraagd naar de reden waarom zij niet vaker open willen zijn op zondag zegt
8% dit niet te willen uit geloofsovertuiging, terwijl 74% andere redenen heeft.
Totaal: 82%. Zoals: de kosten wegen niet op tegen de baten; er is nu al een
probleem dat er geen collectiviteit is (niet alle winkels hanteren nu al niet
gezamenlijke openingstijden of een gezamenlijke koopavond); tot slot is er
een deel die bang is voor verschuiving van de omzet naar andere tijden.
Bij de vraag of winkeliers hun winkel gaan openstellen als de verordening
wordt verruimd geef 54% aan nooit open te gaan, 19% 1-3, 5% 4 – 7 keer en 3%
8-12 keer. Samen geeft 81% aan max 12 keer open te gaan, waarvan 73% max 3
zondagen.
Met deze uitkomsten kunnen we ruimschoots volstaan met de huidige
verordening. De ChristenUnie roept de raadsleden dus ook op om tegen deze
voorgestelde verandering te stemmen. Winkeliers hebben namelijk geen
interesse. Het gevaar is zelfs aanwezig dat de openingstijden verder
versnipperen, hetgeen niet in het belang is van de uitstraling van de
detailhandel als geheel.
Het voorliggende voorstel is om Supermarkten het hele jaar open te laten en de
overige winkels elke zondag in juni, juli en augustus. Delfzijl is geen
toeristische gemeente. Juist in de schoolvakanties is winkelend publiek heel
dun gezaaid.
Daarom verbaast het ons als CU dan ook dat in het voorstel van het college
staat dat er een draagvlak is voor ruimere openstelling. Ja alleen en paar
supermarkten willen ruimere openstelling, maar zeker de kleine zelfstandige

winkeliers voelen er niet voor. Het geeft een verzwaring van de taken en men
verwacht zeker geen meeropbrengst.
Samenvattend: wij raden u sterk af om de openingstijden te verruimen met als
reden
1. Er is geen draagvlak onder kleinere winkels.
2. Gelet op het gevaar van versnippering, voorzien wij nog moeilijkere
tijden voor winkeliers, dan ze nu al hebben in de afgelopen crisisjaren.
3. Het is goed om een dag van rust te hebben.
4. Uit cijfers blijkt dat de omzet in de kledingbranche met 70% is gedaald.
Dit is enorm.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat om die reden winkeliers het hoofd niet
boven water kunnen houden. Bij het besluiten tot verruiming zullen
eenmanszaken nooit meer vrij zijn.
Er is juist veel meer behoefte aan duidelijkheid, collectiviteit en eenduidige
openingstijden om het aantrekkelijk te houden en er is juist geen behoefte aan
versnippering.
Daarom roepen wij u op om op te komen voor de belangen van kleine
winkeliers, zodat voor hen niet gaat gelden: als ik mee doe gaat dat ten

koste van mijn gezin en als ik niet mee doe gaat het ten kosten van
mijn omzet.
Het verkiezingsprogramma van de CU
Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij
zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie
heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment.
Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze
christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.
Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine
zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich
daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen in
gemeente Delfzijl.
Coalitieakkoord
- alvorens wordt besloten tot verruiming van koopzondagen wordt een
draagvlakonderzoek gehouden;
de opzet van het onderzoek wordt van tevoren met de raad gedeeld:

