Geachte college van B&W en gemeenteraadsleden,

Binnenkort wordt u gevraagd te beslissen over de zondagopenstelling in de winkeltijdenwet in
Albrandswaard.
Met dit schrijven willen wij als speciaalzaken in Rhoon graag onze standpunten kenbaar
maken.
In onze vers-speciaalzaken werken wij met kleinere teams (minder flexibel) geschoolde
professionele (duurdere) medewerkers/sters. Waardoor het moeilijk en onmogelijk wordt om
iedere zondag onze winkels te openen.
Het betekent een regelrechte aanslag op bedrijfsrendement en werk-privé.
Sneeuwbaleffecten
Als randgemeente van de stad kan men geneigd zijn om de zondagopenstelling in te voeren
omdat men zich genoodzaakt voelt om ook deze “service” te verlenen.
In Barendrecht en Ridderkerk geldt geen zondagopenstelling en zijn dit ook niet voornemend.
Wanneer Albrandswaard wel voor de zondagopenstelling kiest zullen partijen in die
gemeenten zich eveneens genoodzaakt voelen om ook de zondagopenstelling in te voeren
waardoor de negatieve randverschijnselen door dit sneeuwbaleffect steeds meer en groter
worden.
Stop het sneeuwbaleffect!
Tevens gaat er op lokaal niveau ook een sneeuwbaleffect ontstaan.
Doordat de supermarkten iedere zondag hun winkels openen omdat zij bang zijn hun omzet te
verliezen, zijn de vers-speciaalzaken bedrijfseconomisch genoodzaakt ook iedere zondag
open te gaan.
Organisatorisch levert dit voor de vers-speciaalzaken problemen op.
In steden zijn al veel versspeciaalzaken verdwenen, hetzelfde zal in de toekomst in
Albrandswaard door zondag openstelling ook kunnen gebeuren.
Terwijl het voor het dorpse karakter juist noodzakelijk is dat er divers aanbod van kleinere
speciaalzaken aanwezig zijn.
Werkgelegenheid
Gevaar van werkgelegenheid in gemeente speelt geen rol daar er bij alle speciaalzaken bij
elkaar net zoveel mensen werkzaam zijn als bij een supermarkt.
Veelal ervaren oudere medewerkers die bij supermarkten weggesaneerd werden omdat zij per
uur te duur zijn en zich nu bij vers-speciaalzaken gespecialiseerd hebben.
Noodzaak om boodschappen doen op zondag.
Speciaalzaken zijn ma-za ruim 60 uur geopend en supermarkten 72 uur. Door deze ruime
openingstijden zijn vrijwel alle huishoudens in Albrandswaard in staat hun boodschappen in
huis te halen.
Hiervoor is een zondagopenstelling zeker niet noodzakelijk.

Ons standpunt
Wij zijn als speciaalzaken niet tegen zondagopenstelling zolang dit niet iedere zondag is. Wij
vinden het van belang dat iedere ondernemer een aantal zon en/of feestdagen de mogelijkheid
krijgt zijn of haar zaak te openen wanneer dat gewenst is. Zolang dat maar een beperkt aantal
zondagen per jaar zijn.
Graag vernemen wij uw standpunt.
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