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Toelichting besluit

Wij stellen voor

1. De beleidsregel “Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse”
vast te stellen en voorafgaande aan deze vaststelling te
besluiten om geen inspraak te verlenen op voornoemde
beleidsregel.
2. De beleidsregel “Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse”
door de burgemeester vast te stellen en voorafgaande aan
deze vaststelling te besluiten om geen inspraak te verlenen op
voornoemde beleidsregel.

Samenvatting

Het college zal tijdens de periode waarin de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19 geldt andere beleidsregels hanteren
dan zijn opgenomen in de Verordening winkeltijden gemeente
Lisse 2014. Dit betekent dat er niet gehandhaafd zal worden
tussen 8:00 en 18:00 op zon- en feestdagen gedurende
Coronaperiode. Dit naar aanleiding van vele verzoeken van
winkeliers voor verruiming van de winkeltijden. Deze
beleidsregel over de winkeltijden biedt voor een langere tijd
helderheid. Het college besluit de beleidsregel "Beleidsregel
winkeltijden gemeente Lisse" zowel door het college als de
burgemeester vast te stellen en geen inspraak te verlenen op
de beleidsregel.

Inleiding

De situatie rondom COVID-19 is nog steeds niet stabiel, en is
ook nog niet te zeggen wanneer dit wel gaat zijn. Hierdoor
heerst er nog veel onzekerheid bij winkeliers met welke
maatregelen ze rekening moeten houden. Maar ondanks dat
zijn verschillende winkeliers op zoek gegaan naar
mogelijkheden waarbinnen ze mogelijk meer omzet kunnen
generen en veiligheid kunnen bieden voor hun klanten. Op
basis van vele verzoeken van winkeliers is er een beleidsregel
opgesteld die nadere invulling geeft aan de Verordening
winkeltijden gemeente Lisse 2014, op welke basis er
gedurende de Corona periode niet zal worden gehandhaafd op
de winkeltijden. Wat betekent dat winkels tijdens de zon- en
feestdagen tussen 8:00 en 18:00 open mogen zijn.

Wat willen we bereiken

Het college wil winkeliers meer duidelijkheid geven binnen
welke kaders ze aan de slag mogen gaan. Door nu voor een
langere periode aan te geven welke extra ruimte ze krijgen op
het gebied van winkeltijden hebben de winkeliers meer
zekerheid. Dit helpt hen in de periode van onzekerheid rondom
de maatregelen die in Den Haag worden bepaald voor het
bestrijden van COVID-19. Daarnaast hoopt het college ze
hiermee ook een steuntje in de rug te geven, omdat er meer
beschikbare uren vrijkomen waarin inwoners gebruik kunnen
maken van diensten, waaruit meer omzet vloeit. Dit alles zorgt
er ook voor dat er een betere spreiding van winkelend publiek
kan zijn en men drukte gemakkelijker kan ontwijken, wat weer
helpt tegen het bestrijden van COVID-19. Deze beleidsregel
geldt alleen gedurende de Coronaperiode en alleen voor de
zon- en feestdagen. Indien men na deze periode ook gebruik
wil maken van andere winkeltijden, dan zal hier een apart
traject moeten worden gestart, waarin ook inwoners hun stem
kunnen laten horen.

Waarom nemen we dit
besluit: argumenten

1.1 Door deze beleidsregel is het mogelijk om het winkelende
publiek beter te spreiden;
Door ruimere tijden en/of extra dagen open te kunnen zijn, is
het voor inwoners gemakkelijker om op rustigere tijden naar
de winkels te gaan.
1.2 De winkeliers krijgen hiermee de kans om meer inkomsten
te genereren;
1.3 Het geeft de winkeliers zekerheid binnen welke kaders ze
gedurende de periode van Corona mogen handelen;
1.4 Op grond van de inspraakverordening wordt inspraak
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;
Op grond van de inspraakverordening blijft inspraak
achterwege indien de uitvoering van een beleidsvoornemen
dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden
afgewacht. In deze situatie is sprake van een spoedeisend
karakter. Gezien het moeilijk planbare karakter van de
pandemie en de daarmee samenhangende regelgeving, is een
korte doorlooptijd bij de voorbereiding van regelgeving en
beleid in deze situatie aan de orde. De spoedeisendheid wordt
dus gegeven door het belang van het bieden van een
uitbreiding van winkeltijden in relatie tot de beperktere
mogelijkheden van voorbereiding. Verder geeft de
inspraakverordening aan dat inspraak achterwege blijft indien
het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare
groepen in de samenleving. De winkeliers zijn momenteel als
financieel kwetsbare groep aan te merken. Het volgen van een
inspraakprocedure zou mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat
de uitbreiding van de winkeltijden niet tijdig gerealiseerd kan
worden.
1.5 Het betreft hier een besluit die betrekking heeft op de
bevoegdheid van het college in het kader van de verordening
Verordening winkeltijden Lisse 2014;
2.1 Het betreft hier een besluit die betrekking heeft op de
bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de
handhavingsbevoegdheden.

Wat moeten we meewegen
bij dit besluit:
kanttekeningen

1.1. Inwoners hebben geen mogelijkheid gehad tot inspraak
op deze beleidsregel.

Wat kost het

Aanpak, uitvoering en
participatie

Duurzaamheid

Hillegom-Lisse-Teylingen

Urgentie

Evaluatie

Bijlagen en
achtergrondinformatie

Niet van toepassing.

Dit besluit zal worden gecommuniceerd aan de winkeliers.
Waarna er niet zal worden gehandhaafd tijdens de zon- en
feestdagen tussen 8:00 en 18:00.

Niet van toepassing.

Dit voorstel is alleen bestemd voor de gemeente Lisse.

Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt voor de
winkeliers binnen welke kaders zij mogen gaan handelen.
Hemelvaart (13 mei) is de eerst volgende feestdag waar
ruimere winkeltijden worden toegestaan met deze
beleidsregel.

Niet van toepassing.

1. Beleidsregel winkeltijden COVID-19 gemeente Lisse.

