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Onderwerp: Verzoek verlengen termijn en mogelijkheden extra terrasruimte
Geachte leden van het college,
Het coronavirus heeft een veel grotere impact op de horeca gehad dan eerst werd verwacht en de
nasleep ervan zal tot in lengte van jaren merkbaar zijn. Niet voor niets heeft het kabinet de
betalingstermijn voor achterstallig belasting opgerekt naar 60 maanden, dat zijn 5 volle jaren. Het virus
houdt nog steeds grote impact op burgers, zorg en economie. Er is nog lang geen sprake van volledig
vrij ondernemerschap en vooral in de grote steden met veel bedrijven met beperkte ruimte is het met de
restricties een uitdaging om een kostendekkende exploitatie te realiseren. Horecaondernemers en
hun personeel hebben iedere dag de handen vol om de bedrijfsvoering coronaproof te voeren en te
managen. Voor sommige horecaondernemers is het onmogelijk om aan de restricties te voldoen, zij
houden hun zaak gesloten. Het zakelijke verkeer en bezoek aan horeca en hotels ligt nog volledig stil.
Wij geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk omzet te realiseren en minder afhankelijk te worden
van overheidssteun. Ruime exploitatiemogelijkheden voor terrassen in de komende jaren dragen
hiertoe bij, zodat wij gasten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven ontvangen.
Verzoek verlengen uitbreiding/ extra ruimte terrassen
In de afgelopen periode heeft KHN Haarlem veel met u gesproken over het creëren van ruimte om
verantwoord te kunnen ondernemen. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven en extra ruimte voor
terrassen. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn en u over complimenteren. Gezien de
zomerse temperaturen is daar goed gebruik van gemaakt. Echter de sluiting van oktober 2020 tot juni
2021 heeft een groot gat geslagen in de begroting van ondernemers en de schuldenlast is enorm. De
huidige exploitatiemogelijkheden zijn voor de meeste bedrijven ook nog ver van ideaal. Veel
ondernemers kampen met financiële zorgen.
Met het oog op de toekomst, het vooralsnog aanhoudende coronabeleid en daarmee de restricties
beperkingen voor de horeca, zijn extra lokale steunmaatregelen noodzakelijk. Enerzijds om de branche
in leven te houden, anderzijds om veel andere gevolgen zoals, toename leegstand, ongewenste
overnames en verder verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen.
Een van de lokale steunmaatregelen is het verlengen van uitbreiding extra terrasruimte. Hierbij doen wij
een verzoek om de vergrote terrassen tot 1 januari 2023 te mogen exploiteren.
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En er is meer …
KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra terrasruimte en
ruimere exploitatie mogelijkheden van terrassen. Graag willen wij samen met u onderzoeken hoe ook
deze horecaondernemers kunnen worden ondersteund om deze periode van beperkingen te kunnen
overbruggen. Dat u als gemeente iets in ruil wilt voor het beschikbaar stellen van extra terrasruimte
begrijpen wij ook.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van KHN Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland

Hildo Makkes
voorzitter
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