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De Verordening Winkeltijden Haarlem 2019 is een reactie op het initiatiefvoorstel
van SP Haarlem, Trots Haarlem, ChristenUnie en CDA d.d. 28 februari 2019. Door
deze fracties wordt voorgesteld om de winkels op Nieuwjaarsdag gesloten te
houden en dat de winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om 19.00 uur
gesloten moeten zijn.
In de Verordening Winkeltijden Haarlem 2018 was onvoldoende verwerkt dat
winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om 19.00 uur gesloten moeten
zijn. Dit is nu gerepareerd in voorliggende verordening. Artikel 2 van de
verordening is op dit punt aangepast.
Bij de vaststelling van de Verordening winkeltijden Haarlem 2018 heeft de
gemeenteraad op 29 november 2018 besloten om de winkeltijden op zon- en
feestdagen te verruimen. Navraag onder winkeliers heeft opgeleverd dat op
Nieuwjaarsdag de meeste supermarkten in Haarlem al jarenlang gebruikmaken
van de mogelijkheid om open te zijn. Juist vanwege deze recente verruiming van
de winkeltijden op de zon- en feestdagen wordt de vrijstelling voor Nieuwjaarsdag
in stand gelaten.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2.

Relevante eerdere
besluiten

Collegebesluit 2018/567860 “Verruiming winkeltijden op zon- en feestdagen” d.d.
16 oktober 2018 en besproken in Commissie Ontwikkeling 1 november 2018 en in
de raad op 29 november 2018.
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Besluit College
d.d. 21 mei 2019

Besluit:
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. 1. De Verordening winkeltijden Haarlem 2019 vast te stellen
2. 2. De Verordening winkeltijden Haarlem 2018 in te trekken
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 28 februari 2019 hebben SP Haarlem, Trots Haarlem, ChristenUnie en
CDA een initiatiefvoorstel ingediend om de winkels op Nieuwjaarsdag te sluiten en dat de winkels op
Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om 19.00 uur gesloten moeten zijn.
Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden Haarlem 2018
vastgesteld. Hierin is een verruiming van de openingstijden op zon- en feestdagen opgenomen.
Nieuwjaarsdag valt onder een feestdag.
De Winkeltijdenwet bepaalt dat de winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om 19.00 uur
gesloten moeten zijn. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om hiervan af te wijken.
De actualisatie van de Verordening winkeltijden Haarlem 2019 is een reactie op het ingediende
initiatiefvoorstel.
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De Verordening winkeltijden Haarlem 2019 vast te stellen
2. De Verordening winkeltijden Haarlem 2018 in te trekken
3. Beoogd resultaat
In de verordening is vastgelegd dat alle winkels in Haarlem op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december
om 19.00 uur gesloten dienen te zijn.
4. Argumenten
1. Winkelsluiting op Goede vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur
In de Winkeltijdenwet is geregeld dat winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om 19.00 uur
gesloten dienen te zijn. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om hiervan af te wijken.
In de Verordening Winkeltijden Haarlem 2018 was onvoldoende duidelijk dat winkels op deze dagen
om 19.00 uur gesloten moeten zijn. Uit respect voor herdenking op 4 mei en Goede Vrijdag en de
viering van kerstavond op 24 december is dit in voorliggende verordening onder artikel 2
gerepareerd.
2. Winkels zijn in de praktijk al gesloten om 19.00 uur op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december
Een aantal grote winkels (Hudson’s Bay, Ikea), supermarkten (AH, DekaMarkt en Vomar),
winkeliersverenigingen (centrum en Kleverpark) is gevraagd naar de openingstijden op
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.
De meeste winkels in Haarlem zijn op deze dagen al gesloten na 19.00 uur. Slechts een supermarkt
heeft aangegeven op Goede Vrijdag tot later dan 19.00 uur geopend te zijn. De gemeente heeft geen
verzoeken van winkeliers uit de stad ontvangen om van deze tijd af te wijken.
3. De verruiming van openingstijden op Nieuwjaarsdag wordt in stand gelaten
In de Verordening winkeltijden Haarlem 2018 is een verruiming van de openingstijden op zon- en
feestdagen opgenomen. Het merendeel van de supermarkten in Haarlem is op Nieuwjaarsdag
(feestdag) geopend. Dit is al jaren het geval. Om consistent beleid te voeren, wordt geen
beleidswijziging doorgevoerd als gaat om het terugbrengen van de verruimde openingstijden ten
aanzien van Nieuwjaarsdag. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid die in de
Winkeltijdenwet is opgenomen om op feestdagen vrijstelling te verlenen.
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5. Risico’s en kanttekeningen
1. Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december zijn niet voor iedereen speciale dagen
Een deel van onze inwoners is niet kerkelijk of hecht niet aan herdenking en religieuze vieringen. Dit
kan lokaal een reden zijn om af te wijken van de bepalingen in de Winkeltijdenwet. De gemeente kan
dan kiezen om voor Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december de reguliere openingstijden voor
werkdagen (van 6.00 uur tot 22.00 uur) te laten gelden. Een mogelijkheid is ook om bijvoorbeeld
alleen voor 4 mei de winkels te verplichten na 19.00 uur te sluiten. Dit is in een aantal gemeenten
het geval.
2. Heldere communicatie is noodzakelijk
In de Verordening winkeltijden Haarlem 2019 staan Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december niet
benoemd. Vanuit juridisch oogpunt is het niet mogelijk om teksten uit de Winkeltijdenwet te
dupliceren in de verordening. Om die reden moet in de communicatie naar winkeliersverenigingen
en winkeliers helder worden uitgelegd dat de winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december om
19.00 uur gesloten moeten zijn.
6. Uitvoering
Nadat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld, vindt publicatie plaats. Daarmee treedt de
verordening in werking.
De aanpassing van de verordening wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke informatiekanalen.
De winkeliersverenigingen en winkeliers worden in kennis gesteld van de actualisatie van de
verordening.
7. Bijlagen
1. Verordening Winkeltijden Haarlem 2019
2. Initiatiefvoorstel SP Haarlem, Trots Haarlem, ChristenUnie, CDA d.d. 28 februari 2019

Kenmerk: 2019/352819

4/4

