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Inleiding
De fractie van D’66 heeft artikel 45 vragen gesteld over de opening van winkels op zondag 31
december. Onderstaand zijn de vragen en de antwoorden te vinden.
*

Ziet u mogelijkheden om Primera Kosterman toch een ontheffing te verlenen op 31 december?

Door uw raad zijn er in deze collegeperiode afspraken gemaakt over het beleid ten aanzien van
openstelling van winkels op zondag. Daardoor zijn er op dit moment 15 mogelijkheden. Zondag 31
december is geen winkelzondag. Het college verleent geen ontheffingen voor individuele winkeliers.
•

Bent u bereid op korte termijn te inventariseren of ook andere ondernemers een ontheffing
hebben aangevraagd die op basis van de huidige regels moest worden afgewezen?

Indien ondernemers een ontheffing willen melden ze zich bij het college dan wel de ambtelijke
organisatie. Enkele ondernemers hebben verzocht over te gaan tot het verlenen van een ontheffing.
Op basis van beleid worden de verzoeken afgewezen.
•

Kunt u aangeven of op korte termijn een gesprek met hen wordt aangaan over de mogelijk- en
onmogelijkheden omtrent openstelling op 31 december in Zwolle?

In het verlengde van vraag 2: we informeren ondernemers mondeling dan wel schriftelijk over ons
winkelopeningsbeleid op zondag.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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