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Initiatiefvoorstel  
 

Onderwerp:  
Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad: 
30 maart 2022 

Raadsvoorstelnr.: 
 

e-mailadres opsteller:  
f.stip@partij18plus.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De "Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022" vast te stellen en de "Verordening winkeltijden 

Ridderkerk 2014" in te trekken. 
 
Inleiding 
De huidige verordening winkeltijden Ridderkerk dateert van 14 maart 2014 en biedt geen mogelijkheid 
tot het geven van vrijstelling aan alle winkels binnen de gemeente Ridderkerk om op zondag open te 
gaan. De voorgestelde Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022 voorziet wel in deze mogelijkheid 
met uitzondering van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag (ongeacht of deze wel/niet op een 
zondag valt). 
  
Beoogd effect 
Ondernemers krijgen de mogelijkheid om in Ridderkerk een winkel op zondag geopend te hebben 
voor publiek. 
 
Relatie met beleidskaders  
N.v.t. 
 
Argumenten 
1.1.  Ondernemers krijgen de vrijheid om zelf te kiezen om een winkel op zondag voor het publiek 

geopend te hebben of niet. 
 
Tot op heden kunnen ondernemers geen vrijstelling krijgen voor het verbod om een winkel op zondag 
voor het publiek geopend te hebben. Op zondag zijn er in Ridderkerk wel diverse bezorgdiensten 
actief. Daarnaast zijn winkels in de buurgemeente Barendrecht, Rotterdam en Zwijndrecht wel op 
zondag geopend. Om een gelijk speelveld te creëren dient die mogelijkheid er in Ridderkerk ook te 
zijn. 
 
 
Overleg gevoerd met  
Overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en het Reglement van orde heeft uw voorzitter het 
college gelegenheid gegeven zijn schriftelijke wensen en bedenkingen over dit initiatiefvoorstel te 
geven. U zult zijn reactie aantreffen bij de vergaderstukken. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Na vaststelling wordt de " Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022" bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 3:42 lid 2 van de Awb door publicatie op wetten.overheid.nl. 
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Na vaststelling van de " Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022" worden de uitvoeringsbesluiten 
gewijzigd en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Deze uitvoeringsbesluiten, beleidsregels, 
zijn veelal gekoppeld aan specifieke artikelen en leden van de "Verordening". Het aanpassen van de 
uitvoeringsbesluiten is hierdoor noodzakelijk. Beleidsregels worden bekend gemaakt en worden ter 
kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.  
 
Evaluatie/monitoring  
N.v.t. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken  
N.v.t. 
 
Duurzaamheid  
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt via de Blauwkai, de gemeentelijke website en de verordening 
wordt elektronisch bekend gemaakt. 
 
 
 
 
De voorsteller van dit initiatiefvoorstel, 
 
 
 
 
Fleur Stip, Partij 18PLUS 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Verordening winkeltijden Ridderkerk 2022 
 


