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Onderwerp
Beantwoording van art 40 vragen Nieuw Elan;
‘Code zwart voor de horeca’

Geachte heer Zevenbergen,
In uw brief d.d. 25 februari jl. heeft u namens Nieuw Elan art. 40 vragen gesteld met betrekking
tot de nijpende situatie voor de Alphense horecasector. Met deze brief beantwoordt het college uw
vragen.

1. Herkent het college de nijpende situatie van horecaondernemers in de gemeente Alphen aan
den Rijn?
De huidige nijpende situatie van de Alphense horecaondernemers is het college bekend. In het
vierwekelijkse bestuurlijke overleg tussen wethouders en VOA, Greenport, EDBA en Alphen
Marketing worden signalen, ontwikkelingen en initiatieven die iets voor de horecasector kunnen
betekenen, gezamenlijk besproken. De huidige situatie komt hier aan de orde.

2. Is het college bereid om op zéér korte termijn met de horecaondernemers rond de tafel te gaan
om te kijken welke mogelijkheden er zijn om bij groen licht vanuit Den Haag zo veilig en
uitgebreid mogelijk de terrassen te openen? Graag een toelichting waarom wel/niet.
Het college heeft hierover donderdag 11 maart jl. overleg met een afvaardiging van de Alphense
horecaondernemers gehad.

3. Is het college bereid zich medewerkend op te stellen richting de horecaondernemers net zoals
in de zomerperiode het geval was? Graag een toelichting waarom wel/niet.
Ook voor komende zomer is het college bereid zich medewerkend op te stellen richting de
horecaondernemers.
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4. Is het college bereid op te komen voor de horecaondernemers en een duidelijk signaal af te
geven richting de veiligheidsregio, het kabinet en het veiligheidsberaad over de nijpende situatie
van horecaondernemers? Graag een toelichting waarom wel/niet.
De burgemeester heeft, samen met haar collega’s in de veiligheidsregio, regelmatig overleg over
de urgente situatie en de mogelijkheden voor horecaondernemers binnen de geldende
Coronamaatregelen.

5. Is het college bereid te pleiten voor de opening van de terrassen op korte termijn richting de
veiligheidsregio, het kabinet en het veiligheidsberaad? Graag een toelichting waarom wel/niet.
Zie de beantwoording van vraag 4.

6. Is het college bereid te pleiten voor extra steunmaatregelen voor horecaondernemers indien zij
van het kabinet geen zicht krijgen op een opening met bijvoorbeeld terrassen? Graag een
toelichting waarom wel/niet.
Het college is bereid te pleiten voor extra steunmaatregelen voor horecaondernemers indien zij
van het kabinet geen zicht krijgen op een opening met terrassen. Op het moment dat deze situatie
voor ons aan de orde is, zal het college daarover separaat een besluit nemen. Het demissionaire
kabinet heeft inmiddels op 8 maart jl. een aantal nieuwe coronamaatregelen afgekondigd die
gelden tot 15 maart a.s.; hierbij heeft het kabinet o.a. aangegeven plannen te hebben om de
terrassen in de buitenlucht te openen op 30 maart a.s.

7. Zijn er mogelijkheden om (horeca)ondernemers financieel te ondersteunen die momenteel
buiten de huidige regelingen vallen? Graag een toelichting waarom wel/niet.
Voor ondernemers die momenteel buiten de huidige regelingen van het kabinet vallen zijn geen
financiële ondersteuningsmogelijkheden. Daarentegen is voor individuele ondernemers die
financiële problemen hebben wel uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen mogelijk.
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is niet aan de orde. Ook is voor hen sinds afgelopen
maart jl. de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) open. Voor collectieve
projecten vanuit de horeca die breed gedragen worden is financiële ondersteuning mogelijk via het
Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven. Op het moment dat de horecaondernemers van het
kabinet geen zicht krijgen op een opening met terrassen, zullen we meewerken met een lobby
waarin een dringend beroep op het Rijk wordt gedaan om de steunmaatregelen uit te breiden.

8. Is het college bereid om bovenstaande vragen ook voor de recreatieondernemers zoals
Avifauna, Archeon en het Klimpark te beantwoorden? Zo ja, wat zijn dan de antwoorden voor deze
sectoren. Wellicht kunnen ook deze sectoren bijdragen aan de betere gecontroleerde spreiding van
mensenmassa’s om zo de druk op de openbare ruimten te verlichten.
Onze antwoorden zijn op dezelfde wijze van toepassing op eventuele vragen vanuit de Alphense
recreatieondernemers. Ook zij zijn belangrijk voor o.a. de lokale werkgelegenheid en het recreatief
bezoek aan onze gemeente. De mogelijkheden voor het beter gecontroleerd kunnen spreiden van
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bezoekers over de openbare ruimten zullen binnenkort besproken worden met de
vertegenwoordigers van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Alphen aan den Rijn.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. ing. P.D. Wekx MBA

mr. drs. J.W.E. Spies

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

