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VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN LOSSER 2013
De raad van de gemeente Losser;
overwegende, dat
- de bij Wet van 23 juni 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet het mogelijk maakt het verlenen
van vrijstelling van de verboden in de Winkeltijdenwet verregaand te verruimen door dit
aan de gemeenten over te laten;
maatschappelijke ontwikkelingen daaraan tegemoet komen;
- in het kader van de inspraak de onderhavige verordening in ontwerp overeenkomstig
het daaromtrent bepaalde in de Inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht gedurende de periode van 6 weken (tot 30 oktober 2013) terinzage heeft gelegen
en gelegenheid is gegeven daarover zienswijzen kenbaar te maken.
- die inspraakprocedure tevens diende als instrument ter afweging van de betrokken
belangen;
- daarbij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de het belang openbare orde;
- er geen zienswijzen zijn ontvangen;
- de politie bij brief van 13 september 2013 haar visie heeft kenbaar gemaakt en haar
advies heeft gegeven;
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gelezen:
- het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2013;
- het advies van de raadscommissie Ruimte van 3 december 2013;
gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,
BESLUIT
vast te stellen de volgende
VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN LOSSER 2013
Artikel 0 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder

Bij wet van 11 juni 2013 tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid
van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen, Stb. 2013 217.

v e r s l i n g e r d

a a n

de

d ì n k e I

a. algemene vrijstelling: vrijstelling van alle in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per etmaal;
b. college: het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34, lid 1 van
de Gemeentewet, van de gemeente Losser;
Artikel 1 Algemene vrijstelling van artikel 2 Winkeltijdenwet
Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt in de gemeente Losser
een algemene vrijstelling.
Artikel 2 Vervallen ontheffingen en vergunningen.
De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening Losser 2009 en Winkeltijdenverordening
2011 door het college verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen
vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening
Losser 2013.
Artikel 3 Inwerkingtreding en intrekking.
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
2. De bij besluit van 20 december 2011 vastgestelde Winkeltijdenverordening 2011 en de
daarbij behorende toelichting zijn ingetrokken op het moment van de in het eerste lid
vermelde inwerkingtreding.
Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening Losser 2013".
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 17 december 2013.

griffi

voorzitter,

