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De horeca verdient ruimte in de 1,5 meter samenleving

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op ….
Constaterende dat:
- Als gevolg van de intelligente lockdown de horeca gesloten is per 15 maart vanaf 18.00;
- De horeca hard getroffen wordt door de coronacrisis met alle gevolgen voor de ondernemers,
werknemers en inwoners;
- De sector zich moet aanpassen aan de 1,5 meter economie/samenleving;
- Per 1 juni 2020 er zicht op het beperkt opengaan van de horeca, binnen mag dit tot een
maximum van 30 mensen en voor de terrassen geldt de 1,5 meter regel;
- Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aangeeft dat ondernemers zeer grote moeite hebben om
het café, restaurant en/of hotel te exploiteren binnen de kaders van zowel de 1,5 meter
samenleving als de huidige beschikbare vierkante meters;
Overwegende dat:
- Het behouden van de horeca een groot belang is voor onze gemeente, in sociale, culturele,
financiële en in economische zin;
- We hierop kunnen anticiperen zodat zoveel mogelijk ondernemers overeind blijven, waardoor
werknemers hun baan behouden en Heerhugowaard aantrekkelijk blijft voor mensen van
binnen en buiten onze gemeente;
- De diversiteit in de horeca, locaties en mogelijke kansen vraagt om maatwerk toe te passen;
- Ook de openbare ruimte meerdere functies faciliteert waarvan de horeca één is en dus ook
rekening gehouden wordt voor de andere functies in de openbare ruimte;
- De versoepeling per 1 juni nog niet definitief en van tijdelijke aard is.
Spreekt uit:
Dat de horeca, als gevolg van de coronacrisis, hard getroffen wordt en dat de versoepeling per 1 juni
mogelijkheden geeft om de zaken weer op te pakken, maar nog niet genoeg zijn. Waarbij het
wenselijk is om de horeca waar mogelijk vrijheid te bieden om gasten te kunnen ontvangen,
inkomsten te kunnen genereren, én werkgelegenheid op peil te houden, maar het toezien op de
openbare orde niet uit het oog verloren mag worden. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk en
proportioneel verruimen van de terrassen.
Verzoekt het College:
1. In gesprek te gaan met de horeca om te komen tot creatieve oplossingen om lokaal perspectief
te bieden aan ondernemers, werknemers en gasten van de horeca in Heerhugowaard;
2. Direct te beginnen met het opstarten van deze gesprekken over oplossingen, zodat
ondernemers een vliegende start kunnen maken per 1 juni

En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

