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Onderwerp: mogelijkheden verantwoorde opening horeca

Geacht college,
Afgelopen vrijdag kondigden premier Rutte en minister Kuipers versoepelingen aan voor winkels,
onderwijs en sport. Helaas zat de horeca hier niet bij, een enorme domper. Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) is onaangenaam verrast dat er binnen de ruimte die nu wordt geboden geen
enkele ruimte is voor de horeca. Het is een gemiste kans; de horeca speelt als huiskamer van de
samenleving een cruciale rol in het welbevinden van mensen. Een nog langere sluiting is gewoon
niet uit te leggen. KHN vindt dat de horeca inmiddels heeft laten zien dat zij haar
verantwoordelijkheid neemt en dat zal zij blijven doen. Daarom denken wij dat de horeca
verantwoord open kan. Recent heeft de VNG een motie aangenomen waarin ook wordt gepleit
voor een opening van de samenleving. Wij zijn hier ongelofelijk blij mee en hebben deze steun
ook hard nodig. In aanloop naar de volgende persconferentie willen we u vragen deze steun te
blijven betuigen en onze oproep mee te nemen in uw overleg in uw eigen Veiligheidsregio zodat
ook de horeca (en cultuur en evenementen) vanaf 26 januari as weer onder een aantal
voorwaarden open kan.
Actie nav persconferentie
Na de persconferentie hebben veel lokale KHN-afdelingen en horecaondernemers verspreid over
het hele land en in vrijwel alle gevallen in nauwe afstemming met lokaal gezag
publieksvriendelijke acties gevoerd door de deuren van hun horecaonderneming voor een aantal
uur open te stellen. De horecaondernemers vroegen hiermee aandacht voor een spoedige
heropening vanwege het sociaal-maatschappelijk en economisch belang van de sector. Wat gaf
dit de horecaondernemer een goed gevoel. Ondernemers willen immers ondernemen, en niet
afhankelijk zijn van steun. En wat waren de gasten blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de
horeca.
Wat doet KHN Waterland om verantwoorde heropening mogelijk te maken?
De horeca heeft de afgelopen 22 maanden enorm hard haar best gedaan om gasten een veilige
omgeving te bieden en besmettingen te voorkomen én met resultaat; het percentage
besmettingen dat te herleiden is tot de horeca waren volgens cijfers van het RIVM in de weken
voor de lockdown al zeer gering (laatste week voor de lockdown slechts 0,9%). Wanneer vanaf
26 januari de eerste stappen worden gezet voor heropening van de horeca zullen ondernemers
en hun medewerkers er wederom alles aan doen om de coronamaatregelen te volgen. Door te
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controleren op coronatoegangsbewijzen en toe te zien op andere maatregelen die bij de
heropening bekend zullen worden gemaakt. Communicatie naar de gasten over de geldende
coronamaatregelen hoort daar vanzelfsprekend bij.
Graag treden we ook met u in overleg hoe we de gefaseerde heropening van de horeca in
Waterland zo goed mogelijk kunnen faciliteren, net zoals we de afgelopen keren hebben gedaan.
-

-

Voorbereidingen treffen voor uitbreiding terrassen voor de langere termijn.
Ook kunnen we dan gezamenlijk bespreken hoe we in gemeente Waterland gebruik
kunnen maken van de CTB-gelden die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld om een
kostenvergoeding te regelen.
Communicatie over coronamaatregelen in de horeca (dragen van mondkapje, CTB
controle etc).
Inkomenssteun voor zelfstandige ondernemers en DGA’s, .
Beperken of kwijtschelden lokale lasten.

Routekaart
Vorige week hebben wij de routekaart voor de heropening van de horeca gepresenteerd.
Bijgevoegd vindt u een geupdate versie van deze kaart. De routekaart biedt nog steeds een
goede basis voor een gefaseerde heropening van de horeca.
We hopen te kunnen rekenen op uw steun en dat u onze oproep meeneemt in de overleggen
binnen uw Veiligheidsregio, binnen de gelederen van de VNG en eventueel met het kabinet.
Natuurlijk zijn we te allen tijde bereid om in een persoonlijk gesprek onze positie en wensen
nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KHN Waterland, Koninklijke Horeca Nederland
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