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1. Het college besluit de volgende data als koopzondagen voor 2011 te wijzigen:
a. Centrum-Zuid: 31 juli wordt 27 november
b. Gen. Cronjéstraat: 24 april wordt 25 april

2. Er zijn geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.
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Onderwerp
Wijziging koopzondagen 2011 Centrum-Zuid en Cronjé

B & W-vergadering van 15 maart 2011

DOEL: Besluiten

Op basis van de Verordening Winkeltijden 2004 is het college van B&W bevoegd om de koopzondagen
aan te wijzen dan wel te wijzigen.
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Onderwerp: wijziging koopzondagen 2011 Centrum-Zuid en Cronjé
Reg. Nummer: VVH/OV/2011/44478

1. Inleiding
Op 3 maart 2009 is de nota ´Beleidsregels winkelopenstelling op zon- en
feestdagen’ vastgesteld. Hierin zijn de procedure van de aanvraag en de
toewijzingscriteria vastgelegd. In artikel 4.1 van deze nota is vastgelegd dat het
college tot intrekking van een koopzondag kan overgaan indien de aanvrager dit
wenst en alle bij de oorspronkelijke aanvraag betrokken belanghebbenden dit
verzoek steunen.

Voor het koopzondaggebied Centrum-Zuid heeft City Haarlem nu een verzoek
gedaan om een datum te wijzigen, met steun van de Dekamarkt. Voor het
koopzondaggebied Gen. Cronjéstraat heeft WV Cronjé een verzoek voor wijziging
gedaan.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de volgende data als koopzondagen voor 2011 te

wijzigen:
a. Centrum-Zuid: 31 juli wordt 27 november
b. Gen. Cronjéstraat: 24 april wordt 25 april

2. Er zijn geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie

over dit besluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie

Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
Met de wijziging van genoemde koopzondagen wordt tegemoet gekomen aan de
wensen van de desbetreffende winkeliers.

4. Argumenten
1.1. Wijzigen koopzondag is wens van aanvrager(s)
City Haarlem had eind 2010 voor slechts 18 van de toegestane 19 koopzondagen
aangevraagd. De 19de koopzondag werd daarna toegewezen aan de andere
aanvrager voor dit gebied, de Dekamarkt. City Haarlem en Dekamarkt zijn daarna
met elkaar in gesprek gegaan en ze zijn beide de datum 27 november 2011
overeengekomen.

WV Cronjé vraagt standaard de laatste zondag van de maand aan. Hierbij heeft men
over het hoofd gezien dat 24 april op 1ste paasdag valt. De winkeliersvereniging
heeft nu gevraagd de datum te wijzigen in 25 april (2de paasdag). Er was geen
andere aanvrager voor de koopzondagen in de Gen. Cronjéstraat.

1.2. Wijzigen koopzondag tijdig aangevraagd
Er is nog voldoende tijd om de gewijzigde data te communiceren naar de
consumenten en naar de overige winkels in het koopzondaggebied.

5. Kanttekeningen
1.1. Wijziging koopzondagen strookt niet met het streven tijdig duidelijkheid te
geven aan ondernemers en burgers
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Wijziging van de koopzondagen geeft altijd enige verwarring. Daarentegen gaan in
Centrum-Zuid als de koopzondag op 31 juli blijft slechts enkele winkels open,
omdat City Haarlem dan niet meedoet. Op 27 november (laatste zondag voor
sinterklaas) doet City Haarlem wel mee. Dat is winst voor zowel de ondernemer als
de burger.

Voor de Cronjé geldt dat er gewoon een vergissing is gemaakt. De meeste burgers
en ondernemers zullen ook liever een koopzondag willen op tweede dan op eerste
paasdag.

6. Uitvoering
Na vaststelling worden de gewijzigde koopzondagen ingevoerd op de website van
Haarlem. Ook worden de data ingevoerd op de site van koopzondagen.net.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


