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Horeca steunmaatregelen

Beste horecaondernemer,
Het Coronavirus houdt huis in Nederland en de horeca wordt ongekend hard
getroffen. Met dit bericht willen we u informeren over de stappen die we als
gemeente zetten om u zo goed mogelijk te ondersteunen. We hopen dat een
stijgend aantal vaccinaties weer snel mogelijkheden voor u als horecaondernemer
gaat bieden om uw zaak weer te openen. Want met u hopen we dat we van
Dordrecht zo snel mogelijk weer een levendige stad kunnen maken waar
bezoekers graag vertoeven. Daar speelt de horecasector een belangrijke rol in.
Een rol die we de afgelopen maanden hebben gemist. We waarderen uw
doorzettingsvermogen en soms ook vindingrijkheid om onder de strenge
coronamaatregelen toch nog stand te houden. We denken dat we als gemeente
met een pakket maatregelen kunnen helpen om weer aan de slag te gaan.
De steunmaatregelen die we met KHN Drechtsteden hebben afgestemd richten
zich op vier vlakken:
1) Optimaal (Corona proof) gebruik openbare ruimte door crowd management,
belijning en eenrichtingsverkeer
2) Ondersteuning in omzetherstel door o.a. (tijdelijk) extra ruimte voor
(winter)terrassen te bieden
3) Ondersteuning in kostenbeheersing door sommige leges en heffingen te
schrappen en waar van toepassing uitstel en gedeeltelijke kwijtschelding van huur
van gemeentelijk vastgoed te bieden
4) Overbruggen weggevallen investeringsvermogen door vanuit de gemeente een
subsidieregeling op te zetten
Zoals u wellicht weet, worden de Nadere Regels Terrassen als uitwerking van de
APV geactualiseerd. Deze worden binnenkort voor inspraak vrijgegeven. Vanwege
de crisis is de voorgenomen ingangsdatum verschoven naar 1 april 2022, wanneer
de omstandigheden hopelijk meer genormaliseerd zijn.
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Wel willen we de horecaondernemers dit jaar al tegemoetkomen door ruimte te
bieden om 3 keer per jaar een evenement op eigen terras te kunnen organiseren.
Daarnaast werkt de gemeente aan een crisis- en herstelfonds voor Dordrecht.
Hierin stellen we een aantal maatregelen voor om ondernemers, die door de
coronacrisis geraakt zijn, te ondersteunen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de voorstellen voor
een crisis- en herstelfonds en steunmaatregelen voor de horeca aan de
gemeenteraad voorgelegd. Zodra de voorgestelde regelingen zijn vastgesteld door
de gemeenteraad, zullen wij u op de hoogte brengen. U kunt de informatie
daarover ook terug vinden op onze website: Horeca en de 1,5 m economie”
Voor alle overige regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken,
verwijzen wij u naar de website: Hulp voor ondernemers
Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele
informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Mochten er nog
onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via de helpdesk van
de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.
We hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en weer wat perspectief te geven.
We rekenen –met u- op betere tijden.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het College van Burgemeester en Wethouders

mr. A.W. Kolff
burgemeester van Dordrecht
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