Kampen, 25 februari 2021

Betreft: maximaal benutten mogelijkheden voor winkelopenstelling
Geacht College van B&W,
Een afschrift van deze brief versturen wij aan de 22 gemeenten van de Regio Zwolle. De directe
aanleiding was de persconferentie van minister-president Rutte op 23 februari jongstleden. Zoals u
wellicht gelezen heeft, zijn wij als MKB-Nederland blij met de geboden versoepelingen voor diverse
groepen ondernemers. Het kabinet had wat ons betreft echter nog wel een stapje verder mogen gaan.
Wij hebben evenwel ook begrip voor de moeilijke keuzes die voorliggen bij het kabinet.
Allereest willen wij uw burgemeesters bedanken voor de gedane oproep voor meer versoepelingen.
Dat was erg krachtig. De kern van deze brief is een oproep aan u om uw ondernemers zo goed
mogelijk te helpen en de regels zo ruimhartig mogelijk te interpreteren.
Een van de versoepelingen die door het kabinet aangekondigd is, betreft het winkelen op afspraak.
Aan de opening van de winkels zijn voorwaarden verbonden en uiteraard gelden de landelijke
maatregelen rond de avondklok. Wij pleiten ervoor om de winkeltijden binnen die grenzen zo veel
mogelijk op te rekken en dit proactief aan al uw winkeliers te berichten. Veel winkeliers zijn er niet van
op de hoogte dat volgens de landelijke Winkeltijdenwet winkels van 06.00 uur tot 22.00 uur open
mogen, van maandag tot en met zaterdag. Wij zouden graag zien dat alle gemeentes van de Regio
Zwolle breed communiceren dat deze mogelijkheid er zes dagen per week is tussen pakweg 07.00 uur
en 20.30 uur. De omzet die vroeg in de ochtend of in de avond gedraaid kan worden, kan ontzettend
veel betekenen voor uw winkeliers.
Het oprekken van de winkeltijden geldt wat ons betreft overigens ook voor de koopzondagen in uw
gemeente. Wij begrijpen dat dit in sommige gemeentes zeer gevoelig ligt. Echter, gezien de moeilijke
situatie waarin winkeliers verkeren, tijden waarin we moeten omzien naar elkaar, doen wij wel dit
klemmend beroep op u. Het toestaan van tijdelijke openstelling op zondag, tot winkels weer ‘normaal’
open kunnen, zou een ruimhartig gebaar zijn. In verschillende gemeentes wordt deze mogelijkheid
vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur geboden. Dit biedt de ondernemers de mogelijkheid om meer klanten te
ontvangen, daarmee meer omzet te genereren en de geleden schade te beperken. Daarnaast is er
een betere spreiding van klantenstromen mogelijk.
De geluiden uit de markt die ons bereiken, leren dat veel ondernemers worstelen met het registreren
en hoe ze de lengte van het bezoek moeten inschatten. Daarom doen wij het verzoek uw
accountmanagers langs de winkels te sturen om ondernemers op weg te helpen. Verder vragen wij u
niet te streng zijn met de handhaving en terughoudend te zijn met het uitschrijven van boetes.
Ten slotte hopen wij dat u uw kanalen ook wilt blijven benutten om de lobby voor heropening van de
terrassen te blijven voeren. Uw horecaondernemers hebben het namelijk ontzettend zwaar.
Heropening van terrassen zou hen enorm helpen. Laten we er samen voor zorgen dat ondernemers
kunnen blijven ondernemen.
Met vriendelijke groet, mede namens Martijn Muller (Adviseur Retail) en Hans Bakker (Voorzitter
Retail Platform Overijssel),
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