VERSLAG HORECAOVERLEG
Datum

27 september 2020

Op 2 september vond een horecaoverleg plaats tussen gemeente en horecaondernemers in de gemeente
Raalte, waarvoor onderstaande punten werden geagendeerd:
•

Rondje langs de velden, huidige stand van zaken in horeca zoals:
o Uitdagingen handhaving 1,5m regels
o Jongeren
o Aantallen personen aan tafel binnen/buiten

•

Blik in de toekomst
o Ideeën en wensen horeca voor het komende winterseizoen
o Toelichting gemeente

Horecaondernemers geven aan dat als de maatregelen tijdens de winter aanhouden moeilijkheden worden
voorzien.
Momenteel wordt gekeken in hoeverre er ruimte bestaat om regionaal en ook lokaal beleid in te voeren. Dit
lokale beleid is er op dit moment nog niet. Regels zoals het bewaren van 1,5m afstand en het gesloten
houden van dansgelegenheden en discotheken blijft landelijk beleid. Het huidige beleid is op dit moment
geregeld in de noodverordening. Op https://www.raalte.nl/coronavirus kan altijd een link naar de laatste
versie van de noodverordening worden teruggevonden.
De noodverordening zal worden omgezet naar een wet waarin we meer regionale verschillen gaan zien.
Mocht in Raalte anders met de regels worden omgegaan dan in onze buurgemeenten, dan horen wij dat
graag. Verschillen kunnen tijdens regionale overleggen worden besproken.
Joëlle Roesink (KHN) geeft aan dat de samenwerking in de IJsselland regio soepel verloopt. KHN is in
overleg met Peter Snijders (burgemeester gemeente Zwolle en voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland)
over mogelijkheden voor lokale en regionale versoepeling.
De handhaving van de 1,5m regels bij jongeren vinden de ondernemers pittig. Zij zetten zich met volle
overtuiging in, maar zien dat de jongeren zich er niet altijd aan houden. Er wordt een oproep gedaan
door de ondernemers om als collega’s allemaal hetzelfde beleid na te streven en dezelfde regels te
hanteren. Op deze manier wordt eenheid uitgestraald en biedt dit voor de jongeren duidelijkheid.
Naast de jongeren liggen er ook uitdagingen bij de groep 65+. De jeugd is makkelijk aan te spreken.
Ouderen echter gaan in discussie.
Martijn Dadema geeft een toelichting op het handelingskader bij overtreding van de Coronaregels in de
horeca:
De gemeente zal bij overtreding altijd eerst het gesprek aangaan met de horecaondernemer. Bij een
volgende overtreding kan formeel worden gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan zowel tijdens een

gesprek of via een brief worden gebracht. Indien waarschuwing tijdens een gesprek plaatsvindt volgt er
altijd een bevestiging op papier.
Bij blijvende overtreding kan verder worden gehandhaafd door middel van een boete of (tijdelijke) sluiting.
Het is zeker niet de bedoeling dat dat onverwacht komt. Bij excessen kan de ondernemer, en als de
omstandigheden dat nodig achten, ook de bezoeker beboet worden.
Een eventuele sluiting duurt totdat de horecaondernemer kan aantonen dat de maatregelen die worden
getroffen, bijdragen aan een veilige heropenstelling van de horecazaak.
Daarnaast onderzoekt de gemeente of bezoekers bij overtreding en herhaaldelijke waarschuwing door de
horeaondernemer ook beboet kunnen worden. Momenteel wordt binnen de gemeente een convenant
“veilig uitgaan” opgesteld. Een horecaverbod is hier onderdeel van. Dit betekent dat als een
horecaondernemer aan een bezoeker toegang tot de horecazaak wordt ontzegd (bijvoorbeeld omdat na
meermaals te hebben gewaarschuwd de (corona)regels toch worden overtreden), de bezoeker gedurende
bepaalde tijd ook geen andere horecagelegenheden in de gemeente kan bezoeken. Gemeente zal hier
binnenkort op terugkomen.
Ook het intensiveren van toezicht van handhavers en/of politie wordt door de horecaondernemers als wens
geuit. Hierbij stellen zij het op prijs dat handhavers met ondernemers in gesprek gaan, zodat ondernemers
zelf hun gasten kunnen aanspreken.
KHN heeft het college van B&W een verzoek gestuurd voor verlengen van de termijn van de verruimde
terrassen inclusief het toestaan van overkappingen die aan vier zijden gesloten zijn, gedurende herfst- en
wintermaanden.
Macha Haerkens geeft toelichting hoe de besluitvorming hieromtrent loopt:
Binnen de gemeente is 1,5m werkgroep werkzaam. De werkgroep bestaat uit verschillende disciplines zoals
veiligheid, economie, evenementen, jurist en ruimtecoach.
De 1,5m werkgroep stelt collegevoorstel op voor winterterrassen. Dit collegevoorstel bestaat uit twee
onderdelen:
1. Ruimte (willen we terrasseizoen en verruiming tijdens herfst en winter voortzetten?)
2. Overkappingen (advies over veiligheid, ventilatie, overlast voor de omgeving worden meegewogen)
Zodra hierover uitspraak is gedaan door het college zal de horeca worden geïnformeerd. Waar nodig zal
maatwerk worden geleverd.
De grondhouding van het college is dat er maximaal met de ondernemers wordt meegedacht. We
begrijpen dat snelheid geboden is, maar een goede afweging is in deze ook van groot belang.
Binnen onze gemeente wordt de precario geheven nadat het terrasseizoen is afgerond. Het verzoek om
geen precario in rekening te brengen over het huidige terrasseizoen zal worden opgenomen in een voorstel
voor de raad waarin alle gedane verzoeken tot steun, breder dan alleen horeca, worden gebundeld. Dit
doen we in september.
Als er binnen een horecaonderneming iemand positief getest wordt, dan wordt er snel geschakeld vanuit
gemeente met de horecaondernemer. Hoe vervolgens gehandeld wordt is afhankelijk van verschillende
factoren zoals bron- en contactonderzoek. Op de website van KHN staat een stappenplan.
Voor (gezamenlijke) initiatieven en ideeën kan contact worden opgenomen met KHN regio Salland of
natuurlijk via macha.haerkens@raalte.nl
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