
Tekst raadsvergadering 6 december 2018 
 
Geachte Voorzitter, leden van de raad en aanwezigen 
 
Afgelopen dinsdag debatteerden wij inhoudelijk over de aanpassing van de 
winkeltijden- verordening Twenterand 
In dit debat heeft de ChristenUnie fractie aangegeven waar voor haar de grens ligt. 
En respecteert ten volste haar verkiezingsprogramma waar het gaat over de rustdag! 
 
Onze fractie zal niet meewerken aan het openstellen van winkels in de gemeente 
Twenterand op zondag. Wel staan wij zeer open voor een alternatief van openstelling 
winkels en centra op de zaterdagavond mits er draagvlak is bij de 
winkeliersverenigingen. 
 
Wij hebben TEGEN de motie vreemd gestemd die het mogelijk wilde maken om een 
pilot koopzondag op 23 december a.s in de kern Vroomshoop te creeeren 
 
Dat er in de overige kernen GEEN koopzondag komt op 23/12 zoals het nu lijkt geeft 
ook aan hoe divers dit dus leeft bij de overige ondernemers in Twenterand. 
Daar waar de initiatiefnemers uit Vroomshoop stelden dat ze inkomstenderving 
hebben omdat omliggende gemeenten open zijn op zondagen kiezen de omliggende 
kernen niet voor een koopzondag. Wij hebben de inbreng van de VOV daarover deze 
week gehoord. Wij hebben de bezwaren gelezen. Wij hebben het onderzoekje 
draagvlak van de VOV in Vroomshoop gelezen.... 
Het houdt de ondernemers klaarblijkelijk ook enorm bezig want waarom informeert 
een winkeliersvereniging uit een andere kern bij de leden van een andere 
winkeliersvereniging hoe de zaken ervoor liggen.  En de interpretatie daarvan moet 
verschillend geduid worden klaarblijkelijk.  
Je zou daarom kunnen stellen dat het onderzoek welke als onderlegger voor de 
motie vreemd is gebruikt op zijn minst multi interpretabel gelezen dient te worden. 
De basis is wat wankel in onze optiek. 
 
Zoals in het debat aangedragen; Wij gunnen iedereen een welverdiende "rustdag", 
een dag om op adem te komen. Een dag om bij te tanken zowel in geestelijk als 
lichamelijk opzicht.  
 
Wij werden in het debat afgelopen week bevraagd door de CDA collega hoe het nu 
zit met het vertrouwen in het college wat ons betreft. Omdat in de ogen van de 
woordvoerder van het CDA onze betrouwbaarheid in het geding is hechten wij eraan 
vanavond voor de stemming duidelijk te maken (opnieuw) hoe wij deze uitvoering in 
de winkeltijden-verordening beoordeeld hebben. Zodat onze kiezers en achterban 
dat nogmaals kunnen horen en ons daarop beoordelen als ChristenUnie. 
 
Samenvattend:  
Afgelopen dinsdag heb ik uitgelegd hoe wij het proces beoordeeld hebben. De motie 
is aangenomen met meerderheid van stemmen en het college voert haar opdracht 
uit.  
Wij willen werken met een college die haar werk doet en de kaders van de raad 
uitvoert en dat is wat hier is gedaan. Goed werk dus van het college. 
 



Omdat wij TEGEN de motie hebben gestemd, stemmen wij vanavond ook tegen de 
aanpassing van de winkeltijden- verordening zoals door het college is voorbereid. 
 
Samen met enkele collega’s hebben we nog wel gekeken naar een mogelijke 
aanpassing van de verordening, het gaat immers om de aanpassing van de 
verordening voor 1 dag! Eveneens hebben wij meegedacht in het formuleren en 
motiveren van een opdracht inzake de evaluatie waarvoor moties zijn aangekondigd. 
 
Voorzitter tot zover onze bijdrage 
 
Wij stemden als fractie: 

- TEGEN het raadsbesluit aanpassing winkeltijden- verordening 
- VOOR het amendement wat wij mede ingediend hebben om artikel 7 uit de 

verordening eruit te halen (wat de mogelijkheid voor openstelling 23 december 
2018 tegen te gaan) 

- VOOR de motie waarin wij een zeer brede maatschappelijke evaluatie 
verzoeken aan het college alvorens over te gaan tot toekomstige 
koopzondagen 

 
 
 


