Heerhugowaard, 01-12-2020
Betreft: horeca Heerhugowaard in tijden van corona
Tav: Monique Stam, fracties gemeenteraad HHW, college van Burgemeester en wethouders
Beste Monique,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek onlangs op de dag van de ondernemer, graag je aandacht
voor het volgende.
De horeca heeft het zwaar. Net als bijvoorbeeld de evenementensector lijken veel maatregelen in
deze crisis direct voor ons te zijn. We zien met lede ogen aan dat grote delen van het dagelijks leven
zonder zware beperkingen doorgaat, terwijl dat voor ons niet geldt en er veel onzekerheid heerst.
We willen zeker graag dat de gezondheid niet in het gedrang komt, maar zien drukte op ander
plekken ontstaan. Het voelt niet goed. Wij hebben met Brasserie IJzer alles gedaan wat van ons
verlangd werd en zijn tot op heden niet bekend met ook maar één geval van besmetting, zowel
onder personeel als gasten. De publieke opinie is niet in ons voordeel. Men denkt dat we goed
gesteund worden, echter is dat een gekleurd beeld. Tevens moeten wij vaak lang wachten op de
uitkering door het Rijk.
Brasserie IJzer heeft gemiddeld ongeveer 20 personen in dienst (en nog een aantal leerlingen), allen
uit Heerhugowaard of Langedijk en op twee na met allemaal een vast contract. Het personeelsbeleid
bij Brasserie IJzer is altijd sociaal geweest en de uitstroom is bijzonder laag voor de horeca. Velen
staan hier al vanaf 2015/16, onze opstart. Zij hebben passie voor hun werk en hebben daar ook
gericht hun opleidingen en diploma’s voor gehaald. Enkelen hebben hun diploma’s gehaald door en
tijdens het werk bij ons. In totaal hebben we ongeveer 13Fte in dienst.
De overheid is met steunmaatregelen gekomen. Die zijn echter niet volledig dekkend en bijvoorbeeld
ik als ondernemer val geheel buiten de boot. Het personeel moeten wij en willen wij 100%
doorbetalen. Maar de steunmaatregelen vanuit Den Haag dekken maar ongeveer 60-65% van de
loonkosten. Hetzelfde geldt voor zaken als huur, gas/water/licht, verzekeringen en andere
maandelijkse verplichtingen, de huidige TVL dekt ongeveer 40% van die vaste lasten. Ja, we bezorgen
nu tijdelijk, maar dat is nog geen 20% van de normale omzet.
Als gemeente hebben jullie een steunfonds opgericht en daarnaast hebben jullie de mogelijkheid om
bedrijven te steunen of te financieren. Onze huisbank beweegt niet, andere banken net zo min. Zij
zijn commercieel en willen gewoon niet, ondanks de 90% garantstelling door de Nederlandse Staat.
Ze laten zich echt niet dwingen! Banken hanteren zwaardere regels dan voor de Corona-crisis,
ondanks de garantstelling.
In andere gemeenten wordt ook gekeken naar lokale steun. Support your local, zeg maar. Vandaar
mijn verzoek aan het college van B&W om aan de gemeenteraad het volgende voor te leggen:
Is het mogelijk om de lokale horeca te steunen met een lening via de gemeente, gewoon met een
vaste looptijd, aflossing en gebruikelijke rente. De gemeente kan voor bijna 0% lenen en zou het
bijvoorbeeld voor 4% uit kunnen zetten. Wij staan niet op omvallen, maar krijgen zo wel ruimte en
rust tijdens deze tweede verplichte sluiting. Hierdoor kunnen wij ons weer richten op 2021, de
terrassen opknappen en initiatieven ontplooien om straks weer snel aan te sterken. Zelf zien we onze
buffers inmiddels wel tot nul teruglopen. Daarbij weten we niet precies hoe lang het allemaal gaat
duren, de regering geeft daar geen duidelijkheid over. Wat we wel weten is dat de steunmaatregelen
steeds verder worden beperkt.

Wij willen niet dat Heerhugowaard straks geen horeca meer heeft. En het is iets te gemakkelijk om te
zeggen: “laat de huidige ondernemers maar barsten, er komen wel weer nieuwe”. Heerhugowaard is
de stad van kansen. Op deze manier kan de gemeente laten zien dat ze achter de ondernemers
staan. Het geeft de gemeente hele goede sier. Het geeft mijn horecatoppers de mogelijkheid om
werkzaam te blijven in het vakgebied en bij het bedrijf waar ze trots op zijn. Het geeft mij de kans om
weer een nacht rustig door te slapen. En dit geldt natuurlijk ook voor collega ondernemers die net als
IJzer hard getroffen zijn door deze crisis. Wij hebben hier niet te maken met ordinair
ondernemersrisico, maar met iets dat niemand heeft aan zien komen, dat niemand wilt en dat
vooralsnog alleen ondernemers treft en gelukkig nog geen werknemers.
Door bijvoorbeeld een financiering te verlenen ter grootte van een x-% gemiddelde omzet van 2019
of een een x-bedrag per Fte, kan de gemeente de ondernemers heel erg steunen. Uiteraard wil ik
met het college in overleg om dit voorstel verder uit te werken en concreter met bedragen te komen,
mits de gemeenteraad hier welwillend tegenover staat.
Wat zijn de voordelen voor de gemeente:
* positieve publiciteit
* tevreden lokale werknemers die niet naar het UWV hoeven
* blije ondernemers
* reuring en een levendige horeca/hhw zo snel het weer mogelijk is
* de gemeente kan eisen stellen mbt het aanhouden van het aantal Fte
* de gemeente kan eisen stellen mbt andere zaken zoals milieu en innovatie
* de gemeente heeft een voordeel op de rente
(ik vraag dus niet om sponsoring of gift, maar om een met rente gedragen financiering met
aflossing in bijvoorbeeld 5 jaar)
* de gemeente kan laten zien dat we het hier samen doen
De gemeente heeft de mogelijkheid. Hopelijk heeft de gemeente ook de wil.

Met vriendelijke groet,
Pieter Bas Bonnier & team IJzer
Danique, Fleur, Lorena, Joelle, Milou, Milou, Dewi, Nicky, Irvin, Michael, Leonie, Erwin, Sander, Rico,
Jesser, Nick, Matthijs, Eline, Bette
Mede namens Eltjo van der Laan, mede aandeelhouder Brasserie IJzer BV

