Gemeente Schagen
T.a.v. Burgermeester mevrouw van Kampen
Laan 19
1741 EA Schagen

Schagen, 10 januari 2022
Betreft: lockdown
Geachte Mevrouw van Kampen,

Een derde lockdown in 2 jaar tijd voor de horeca en dan tellen we alle beperkingen die ons
zijn opgelegd nog maar niet mee.
Horecaondernemers staan al 2 jaar voor de grootste uitdagingen van hun bestaan en deze
worden alsmaar groter.
De huidige lockdown staat niet in verhouding met de vorige lockdowns.
In maart 2020 was het allemaal nieuw en zeer bedreigend, bedrijven sloten zelfs vrijwillig en
er was veel draagvlak onder ondernemers.
De tweede lockdown konden we ook nog begrijpen er was immers nog geen vaccin op de
markt en er werd redelijk goed gecompenseerd door de overheid.
Deze derde lockdown is wellicht de zwaarste van allemaal!
Personeelstekorten werden langzaam opgelost, men kon beginnen om de schuldenlast af te
lossen en toen kwam er een derde lockdown. Natuurlijk zagen wij ook dat de besmettingen
opliepen met het Omikron variant, maar een totale lockdown voor de gehele horeca?
De huidige lockdown is voor veel ondernemers significant anders:
•
•
•
•

Psychisch vraagt het zeer veel van ondernemers om opnieuw de zaak te sluiten.
Wederom sluiten betekent alle zeilen weer bijzetten om een definitieve sluiting te
voorkomen.
Het ontbreken van visie en duidelijkheid draagt niet bij aan het welzijn van de
ondernemer. Ondernemers worden harder geraakt in hun portemonnee dan vorig
jaar.
De steunmaatregelen zijn gebaseerd op de vorige lockdowns, maar zijn deze keer niet
toereikend genoeg. Het systeem is gebouwd om een toelage te verstrekken per
kwartaal, voor de horeca een niet onbelangrijke, namelijk het vierde kwartaal. De
meeste bedrijven hebben normaal kunnen draaien in oktober en in de eerste weken
van november. Daarna kwam de avond-lockdown en probeerde de meeste bedrijven
zoveel mogelijk omzet te halen om het verlies te beperken. De totale lockdown net
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De tijd dringt!

voor de feestdagen zorgde dat de horeca helemaal moest sluiten.
Nu is het zo dat je pas in aanmerking komt voor de TVL bij 20% omzetverlies. Veel
horecabedrijven voldoen daar niet aan en ontvangen geen TVL.
Eenmalige voorraadvergoeding (HVA), zoals vorig jaar, is er dit jaar ook niet bij.
Horecaondernemers blijven zitten met hun ingekochte voorraad voor de feestdagen.
Zo werd er ook voor vele duizenden euro’s aan voorraad weggegooid.
•

Het is ronduit stuitend te zien dat de horeca in onze buurlanden floreert terwijl wij
gesloten zijn. Tienduizenden bezoekers uit ons land hebben daar gretig gebruik van
gemaakt.

Ik maak mij als voorzitters van KHN Afdelingen Schagen veel zorgen over de huidige situatie
en wat een eventuele verlenging van de lockdown tot gevolg heeft.
De Markt in Schagen, Het dorpsplein in Callantsoog, is op dit moment niet meer dan een
troosteloos plein, zo ook de andere horecaconcentratie gebieden in de Gemeenten Schagen
waar het normaliter bruist van de activiteiten.
Als bestuurder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en als burgemeester van
Schagen vragen wij u om onze zorgen te delen met het kabinet
Ook vragen wij u om u in te zetten om deze lockdown zo snel mogelijk, desnoods gefaseerd af
te bouwen.
Uiteraard ben ik bereid deze brief verder toe te lichten in een gesprek.

KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Met vriendelijke groet,

Roy van der Weel
voorzitter KHN-afdeling Schagen
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