Motie: Kosteloos leidinggevenden
bijschrijven op de horecavergunning
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022, ter bespreking
van de agendering Perspectief bieden voor Utrechtse Ondernemers.

Constaterende dat:
1. Horecaondernemers als gevolg van de coronacrisis in diepe (persoonlijke) schulden terecht zijn
gekomen;
2. Zij hierdoor veel personeel hebben moeten laten gaan;
3. Met de heropening van de horeca, ondernemers genoodzaakt zijn nieuw personeel aan te trekken;
4. Dit de nodige kosten met zich meebrengt, terwijl hen het water financieel aan de lippen staat;
5. Voor het bijschrijven van een eerste leidinggevende een horecaondernemer hier €230,- kwijt is en
voor de overige leidinggevenden maar liefst €153,30;
6. Voor het wijzigen van een horecavergunning komen er ca. €100,- aan publicatiekosten bij;

Overwegende dat:
1. Uit noodzaak veel Utrechters hun baan in de horeca zijn verloren;
2. Het bijschrijven van nieuwe leidinggevenden op de horecavergunning aardig in de papieren kan
lopen;
3. Ondernemers torenhoge schulden opbouwen en elke vorm van financiële steun kunnen gebruiken,
om te overleven;
4. Utrechtse horecaondernemers onze stad extra verrijken en Utrechters de mogelijkheid geeft om
weer met elkaar in contact te komen;
5. Het van belang is dat we extra solidair zijn met degenen die financieel lang en hard zijn geraakt
door de Coronacrisis

Draagt het college op:
1. Het bijschrijven van leidinggevenden op de horecavergunning en de daarmee samenhangende
publicatiekosten in 2022 kosteloos uit te voeren;
2. Hierbij een maximum van acht bijschrijvingen te hanteren;
3. De verdere uitwerking in goed overleg met Koninklijke Horeca Nederland uit te voeren;
4. Hiervoor dekking te zoeken uit het Coronamaatregelen pakket 3.

En gaat over tot de orde van de dag.
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