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Geachte heer Dijkgat,
Op 16 februari 2021 heeft u met de burgemeester gesproken over de actuele situatie van de
horecaondernemers in de gemeente Ede en mogelijke steun in 2021. De burgemeester heeft toen
aangegeven dat wij het huidige maatregelenpakket van de gemeente Ede op afzienbare termijn opnieuw
zouden bespreken in het college van B&W in verband met de aanhoudende beperkende maatregelen voor
horecaondernemers door COVID-19. De persconferenties van 23 februari 2021 en 8 maart 2021 van
minister-president Rutte en minister De Jonge wierpen vervolgens meer licht op de exacte inhoud van de
beperkingen waarmee wij nog langere tijd in 2021 te maken hebben.
Vanaf maart 2020 hebben wij - in aanvulling op de steunpakketten vanuit de Rijksoverheid - een
gemeentelijk maatregelenpakket opgesteld. Dit maatregelenpakket biedt o.a. specifieke steun aan
horecaondernemers. Vanaf de aanvang van de coronacrisis beweegt de inhoud hiervan mee met de
actualiteit en vraagstukken die bij onze ondernemers leven. Over de impact van de coronacrisis op
ondernemers onderhouden wij zowel met uw organisatie als met andere brancheverengingen, individuele
ondernemers, overheden en andere partners intensief contact.
Graag informeren wij u in deze brief over onze recente besluitvorming en meest relevante maatregelen voor
horecaondernemers uit ons gemeentelijke maatregelenpakket. Het hele gemeentelijke maatregelenpakket
kunt u vinden op onze gemeente website: www.ede.nl/coronavirus.
Horecaterrassen
Kwijtschelding terrashuur
Over 2020 zijn terrashuren kwijtgescholden in de lockdown perioden maart t/m mei en oktober t/m december
2020 omdat er in deze maanden geen enkel gebruik van het verhuurde kon worden gemaakt.
In onze vergadering van 23 maart 2021 hebben wij besloten om voor 2021 geen terrashuur in rekening te
brengen. De betreffende ondernemers brengen wij hiervan individueel op de hoogte.
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Kosteloze tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen en terrasoverkappingen/heaters
Uitbreiding van bestaande horecaterrassen zijn kosteloos toegestaan vanaf mei 2020 tot 1 april 2021. In
onze vergadering van 23 maart 2021 hebben wij besloten om ook tot het eind van 2021, of zoveel eerder als
dat de 1,5 meter afstand regel vervalt, deze uitbreidingsmogelijkheid voor te zetten.
Ondernemers volgen hiervoor de voorschriften ‘Tijdelijk verruimen terrassen’ zoals door ons op 26 mei 2020
zijn bepaald om dit zo laagdrempelig en met minimale regels uitvoerbaar te maken.
Horecaondernemers worden op deze manier ook in 2021 toegestaan om zonder vergunningaanvraag, maar
onder bepaalde voorwaarden, hun bestaande terras uit te breiden en ten behoeve van een droog en warm
terras, tijdelijke overkappingen en heaters te plaatsen op basis van een melding en bijbehorende
voorschriften.
Horecapanden
Tijdelijke inrichting afhaalloketten.
Op 2 maart 2021 hebben wij besloten tot voorzetten van de gedoogregeling tot 6 april 2021 waarbij onder
voorwaarden na melding en ontvangen goedkeuring geen standplaatsvergunning wordt verlangd bij het
inrichten van een afhaalloket op het vestigingsadres van de betreffende horecagelegenheid. Deze regeling is
gekoppeld aan de landelijke maatregelen rond het gesloten zijn van de horeca. Vervolgens bezien wij aan
de hand van de actualiteit of verdere verlenging nodig blijft. Op 23 maart 2021 hebben wij besloten deze
gedoogregeling onder gelijke condities te verlengen tot en met 18 mei 2021.
Uitstel van betaling en treffen betalingsregelingen voor huur/pacht.
Uitstel van betalingen is mogelijk van 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021 en de betalingsregeling die getroffen
kan worden voor de genoemde maanden loopt tot 15 juni 2021 Dit is maatwerk waarbij wij steeds samen
met betrokkenen de benodigde afspraken maken.
Huurkorting over 2020
Mogelijkheid voor aanvragen huurkorting over 2020 voor horecapanden die door de gemeente zijn verhuurd.
De aanvraagperiode voor huurkorting over 2020 voor commerciële huurders van onze panden liep van 1
december tot 1 februari 2021. De ontvangen aanvragen worden op dit moment beoordeeld.
Belastingzaken
Uitstel van betaling en treffen van betalingsregelingen
Sinds de start van de coronapandemie zijn wij coulant als het gaat om verlenen van uitstel van betaling voor
belastingen. Dit gold in 2020 en is ook voor 2021 van toepassing.
Ook voor het maken van afspraken over betalingsregelen geldt dat wij net als in 2020 ook voor 2021 ons
hierin coulant opstellen en met degene die hierom verzoekt kijken naar passende maatwerkafspraken.
Wij hebben met u gekeken hoe KHN het bereik van de informatie hierover richting leden kan versterken in
aanvulling op de reguliere gemeentelijke communicatie. Van onze afdeling Belastingen heeft u hiervoor input
ontvangen wat opgenomen wordt in de nieuwsbrief van uw organisatie.
Marktanalyse OZB Horeca
Wij voeren een nadere marktanalyse voor horeca objecten uit. Op basis hiervan gaan wij na of de
mogelijkheid bestaat dat voor deze categorie objecten artikel 18 Wet WOZ van toepassing is en er gronden
zijn om de WOZ waarde te corrigeren los van de vigerende waardepeildatum.(01-01-2020). Tot de uitkomst
van de analyse verzenden wij deze aanslagen niet.
Uitstel Heffing Reclamebelasting 2021
Op 23 maart 2021 hebben wij besloten om de heffing reclamebelasting voor Ede centrum (SBE) en
Bennekom centrum (SOBC) later op te leggen (laatste kwartaal van 2021). Over de hoogte van de bijdrage
vinden nog gesprekken plaats met de SBE en de SOBC. Dit is mede afhankelijk van het wel of niet
doorgaan van evenementen.
Overige activiteiten
Naast genoemde maatregelen ondersteunen wij het bedrijfsleven, waaronder de horeca, ook op andere
wijze. U kunt hierbij denken aan:
Participatie in het project online verkoopkanaal centrum ondernemers (Project SBE)

-

Participatie in groene bezorgservice (project SBE)
Ondersteuning actie Koop Lokaal en Support Your Locals
Informatieverstrekking over landelijke en lokale maatregelen via kaart, website en Ede Stad.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Met terugwerkende kracht vanaf januari 2021 is het mogelijk om als inwoner bij de gemeente een aanvraag
TONK in te dienen. Wij hebben hiervoor beleidsregels opgesteld in onze vergadering van 23 maart 2021.
Tot slot
Deze informatie geeft een actueel beeld van de ondersteuning aan horecaondernemers.
In uw overleg met de burgemeester heeft u vragen gesteld over de mogelijkheden om een steunfonds op te
richten voor gemeentelijke lasten van horecaondernemers. Wij bevinden ons op dit moment nog steeds in de
fase van de coronacrisis waarin beperkende maatregelen gelden voor de manier waarop wij kunnen leven
en ondernemen. Ons gemeentelijke maatregelenpakket is gericht op het overbruggen van de situatie die
door deze beperkingen ontstaan.
Wij bereiden ons voor op de herstelfase die langzaam in zicht komt. In de herstelfase maakt de gemeente
Ede, vanuit een brede en integrale afweging en na hierover in gesprek te zijn geweest met onze partners,
keuzes over de inzet van (financiële) middelen en de insteek van het beleid. Uw vraag over de mogelijkheid
van een steunfonds betrekken wij in deze bredere integrale afweging.
Wij blijven ook op weg naar en tijdens de herstelfase met u in nauw overleg over wat wij kunnen betekenen
voor onze ondernemers. Wij zijn blij met uw inzet en onze constructieve samenwerking. Voor 2021 wensen
wij u opnieuw sterkte en energie toe.
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