De winkeltijdenwet en de bijbehorende verordening winkeltijden Schiermonnikoog regelt de
openstelling van de winkels op Schiermonnikoog. De laatste versie van die verordening werd in een
raadsvergadering op 27 augustus 1996 vastgesteld.
Met name de openstelling op zon- en feestdagen was destijds aanleiding voor de gemeenteraad om
de verordening aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders kreeg de bevoegdheid
om een aantal zon- en feestdagen aan te wijzen waarop winkels opengesteld konden worden.
Het was de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente (artikel 7 lid 1) die dit mogelijk maakte.
Van deze bevoegdheid is door het college in de afgelopen jaren op verschillende manieren gebruik
gemaakt. Zowel in aantal zon- en feestdagen, als in de periode waarin die dagen vielen (bijvoorbeeld
april tot oktober) varieerde de ontheffing.
Inmiddels is de zondagopenstelling een maatschappelijk geaccepteerd gegeven. Met name in een
toeristische omgeving is het in Nederland een normale zaak geworden dat winkels geopend zijn.
Vanuit het VVV bereiken ons geluiden dat gasten het op prijs stellen dat er op zon- en feestdagen
winkels open zijn. En in de laatste bijeenkomst van de gemeente met het bedrijfsleven (mei 2003)
kwam naar voren dat een verruiming van de openstelling op zon- en feestdagen gewenst wordt.
Doordat de aard van de winkel bepalend is voor de openstelling (een boekenwinkel kan andere
belangen hebben dan een supermarkt, en voor een souvenirwinkel gelden misschien andere
belangen dan voor een bakker) en dat uiteindelijk de belanghebbende winkelier zelf moet kunnen
bepalen op welke dagen hij zijn zaak wil openen, stellen wij voor om de verordening winkeltijden
Schiermonnikoog zodanig te wijzigen dat alle zon- en feestdagen in aanmerking komen voor
openstelling.
Een bijkomend voordeel is een vereenvoudigde verordening waarbij veel onnodige administratieve
rompslomp verdwijnt.
Wij stellen u voor een verordening volgens het aldus gewijzigde concept vast te stellen.

Namens de fractie van Ons Belang,
H.D.J. Carrette
E. de Groot
H. Bouman-Molijn

Verordening winkeltijden Schiermonnikoog
De raad van de gemeente Schiermonnikoog
gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,
besluit:
1. In de trekken de Verordening Winkeltijden Schiermonnikoog, vastgesteld op 27. 08.1996
2. Vast te stellen de Verordening Winkeltijden Schiermonnikoog, luidende als volgt:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Winkeltijdenwet;
b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag
en tweede kerstdag.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en
feestdagen.
Artikel 3 In werking treden
Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip
Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Schiermonnikoog".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2003.
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