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Geachte raadsleden,
Wij kunnen u namens de aangesloten horecabedrijven melden dat wij zeer content zijn met het
feit dat er extra Íinanciële steun komt voor de horeca in Zandvoort ten tijde van de corona crisis.
Op 2e Pinksterdag I junijl. waren wijzeer gespannen met de opening midden op de dag en hoe
de gasten zouden reageren in het'nieuwe normaal', waarbij de 1,5m centraal staat en voorlopig
nog gehandhaaft zal blijven, aangezien het de bedoeling is deze in een nieuwe wet op te
nemen.
Na de positieve start in de eerste week in juni tijdens de heropening van de horeca heeft de
1,5m een enorme impact op onze branche, niet alleen in Zandvoort natuurlijk, maar ook landelijk.
Door de 1,5m verplichting in restaurants, cafés en op terrassen is het aantal zitplaatsen en
daarbij dan ook de omzet met gemiddeld 50 % gedaald. Dit ondanks de inzet van de gemeente
om de tenassen te vergroten, extra ruimte te creëren en zich zeer in te zetten voor de
ondememers, blijft de situatie zorgwekkend.

2,5 maand geen omzet, enigszins steun van de overheid, maar met doorlopende kosten geefr dit
jaar een zeer slechte start van het seizoen.
Pasen, 1e Pinksterdag, Koningsdag, Moederdag, Circuitrun, (Formule 1) en de 30 van Zandvoort
zijn dagen en evenementen die de horeca al misgelopen heefr, terwijl deze normaliter een boost
geven in het voorseizoen, al deze extra drukken dagen zijn gemist in de omzetten van de
horeca.
Sinds 1 juni zijn wij weer geopend en dient de horeca volgens de extra financiële steun van de
gemeente Zandvoortweer 100% precariobelasting te betalen, terwijl vele zaken slechts 50% van
de capaciteit l<wijt kunnen en dus ook slechts 50% van de omzet draaien. Buiten de precario
dienen de ondernemers ook in bijna alle gevallen 100 % huur of hypotheek te betalen. Dit is dan
ook niet te doen en vragen wij de raad dan ook met klem de Precario van het gehele iaar 2020 te
laten vervallen om de Horeca in Zandvoort overeind te houden, gezien het een kort seizoen
betreft en spoedig de terrassen niet dan nog minder gebruiKworden gezien de
weersomstandigheden in najaar en winter. Andere gemeente als buurgemeente Haarlem gingen
u hierin alvoor.
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De strandpaviljoens zijn dit jaar zser auaar gefofien, zij hebben het schltterende voorseizoen
gemist en ook konden zij niet genoeg gebruik maken van de NOW-regeling. De benodigde bufier
die strandpaviljoens hebben om de komende winter te kunnen overleven zal niet opgebouwd
kunnen worden.

ln het voorstel van de gemeente staat dan ook een koiling van 50% op de huur in de periode dat
deze gesloten waren, ook deze korting zouden wij graag zien dat deze voor het gehele jaar
berekend wordt, ook in dit geval om de overlevingskans van de paviljoens te veqroten, zodat
deze volgend jaar weer aan een nieuw sêizoen kunnen beginnen.

Wj hopen hiermee een duidelijke boodschap te brengen, om de gehele Horeca

in Zandvoort

overeind te houden.
Met vriendelijke groet,
ens het bestuur van KHN Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland

Robeft Hartog

voozitter
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