Motie inzake Openingstijden kringloopwinkel JanSplinter
De Raad van Renkum bijeen op 29 juni 2016, behandelend de motie vreemd aan de orde
inzake Openingstijden kringloopwinkel JanSplinter
Constaterende dat










Er een kringloopwinkel JanSplinter is, gevestigd aan Europalaan 98-2 te Renkum;
Over de vraag of er op die locatie een kringloopwinkel mag functioneren een
langdurig overleg heeft plaatsgevonden tussen JanSplinter en de gemeente Renkum;
Een belangrijk onderdeel van de gevoerde discussie de vraag was of sprake is van
een ondergeschikte productie detailhandel;
In de brief van 11 juni 2015 de gemeente aangaf dat hiervan sprake is;
De gemeente Renkum, in tegenstelling tot enkele andere gemeenten, geen eigen
regelgeving kent waarin de term “ondergeschikte productie detailhandel” is
gedefinieerd;
Het overleg tussen de gemeente en JanSplinter tot een overeenstemming heeft
geleid, vastgelegd in de brief van 8 oktober 2015, waarbij de gemeente de
onderschikte productie detailhandel alsnog accepteerde nadat JanSplinter zich bereid
verklaarde het verkoopgedeelte maximaal 30% te doen zijn van het gehuurde
vloeroppervlak van de binnenruimte;
Tevens werd overeengekomen dat JanSplinter maximaal drie dagen per week is
geopend voor winkelverkoop.

Overwegende dat









Deze overeengekomen openingstijden niet zijn gebaseerd op de winkeltijdenwet.
Immers noch de winkeltijdenwet noch het op de locatie betrekking hebbende
bestemmingsplan geven aan dat een kringloopwinkel ook een bedrijf is dat valt onder
deze regelgeving, althans de kringloopwinkel wordt hier niet als zodanig gedefinieerd;
Juridisch gezien deze beperking tot drie dagen per week dus ‘in de lucht’ hangt;
De feiten nu zo zijn dat drie dagen opening onvoldoende is gebleken om de
kringloopwinkel in stand te houden en dat bij handhaving ervan het einde van de
kringloopwinkel onvermijdelijk is;
De kringloopwinkel vooral functioneert als een werkgelegenheidsvoorziening voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het zeer te betreuren zou zijn indien
een verder functioneren van JanSplinter onmogelijk zou worden gemaakt;
Het verzoek van JanSplinter met betrekking tot de openingstijden niet in strijd is met
de geest van de economische visie, gezien het feit dat sprake is van een bedrijf
waarbij het maatschappelijke functioneren voorop staat en passend is in het landelijk
beeld van de circulaire economie;



Die maatschappelijke functie en het bijdragen aan de circulaire economie in de
situatie van JanSplinter alleen mogelijk is wanneer zij de beschikking hebben over de
noodzakelijke ruimte op de huidige locatie.

Draagt het college op:
Te komen tot een partiële bestemmingswijziging waarin de kringloopwinkel JanSplinter wordt
gedefinieerd als een bedrijf, waardoor het tevens mogelijk wordt de winkeltijdenwet volledig
toe te passen.
En gaat over op de orde van de dag.
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