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Geacht college
Ondernemers willen de klanten de mogelijkheid geven, als zij toch al in het winkelcentrum lopen, om toch
gericht (spontaan) aankopen te doen. De regel, om vier uur van tevoren een afspraak te maken, werpt hoge
drempels op bij de consument om lokaal aankopen te doen. In verschillende gemeenten zie je de
mogelijkheid voor shoplichten ontstaan. Dit initiatief van ondernemers zorgt voor eenvoudiger winkelen en
dat afspraken goed verlopen. Het initiatief voor dit shoplicht (variant op het stoplicht) kunnen de
ondernemers bij de ingang van hun winkel plaatsen en aangeven of het shoplicht op rood of groen staat.
Rood: in de winkel zijn de maximaal toegestane klanten aanwezig.
Groen: er is nog ruimte (binnen het maximaal toegestane aantal klanten) om je aankopen te doen.
Voor klanten is het in een oogopslag duidelijk of ze binnen kunnen gaan of even moeten wachten.
Dit systeem garandeert een veilige manier van winkelen, immers de strikte voorwaarden zoals b.v. maximaal
aantal klanten per m2, desinfecteren, registratie, mondkapje, looproute, blijven gewaarborgd.
De veiligheid blijft voor de VVD voorop staan, maar tegelijkertijd zien wij ook dat de middenstand het erg
zwaar heeft. Wij roepen u dan ook op om serieus te bekijken in hoeverre we dit Shoplicht zouden kunnen
invoeren binnen de wettelijke beperkende maatregelen m.b.t. Covid. Wanneer deze wettelijke beperkingen
geen ruimte bieden, verzoeken wij u dit idee te delen met de veiligheidsregio/het rijk zodat wellicht het
shoplicht in de plaats kan komen voor het winkelen op afspraak. Dit zou er toe kunnen bijdragen dat
ondernemers meer perspectief geboden wordt en het ook leuker wordt om onder veilige omstandigheden te
kunnen winkelen.
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:
De suggestie die uw fractie doet voor het shoplicht is gezien het feit dat de ondernemers hun deuren recent
weer mochten openen niet meer van toepassing. In de fase hiervoor waarbij winkels wettelijk gezien
gesloten moesten blijven en enkel toegankelijk waren op afspraak behoorde het shoplicht juridisch helaas
niet tot de mogelijkheden.
We zijn verheugd dat de winkeliers, zonder de beperking "het maken van een winkelafspraak", weer kunnen
ondernemen. In de wet was namelijk aangegeven dat “winkels slechts voor publiek worden opengesteld,
indien de beheerder er zorg voor draagt dat publiek de winkel of locatie met een winkelfunctie alleen
betreedt ten minste vier uur nadat aantoonbaar gereserveerd is voor aankomst in een bepaald
tijdvak”. Het shoplicht biedt pas uitkomst als de beperking "het maken van een winkelafspraak" niet meer
geldt en dit is momenteel het geval. Momenteel zijn er daardoor ook veel winkeliers in Helmond die een
Shoplicht hebben.
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