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Geachte heer Rosendahl, Beste Alex,
De afgelopen periode was zwaar voor de horeca in Nederland. We hebben hier vaak met elkaar over
gesproken en op samengewerkt. Ik wil u allereerst bedanken voor deze samenwerking de afgelopen
jaren. We hebben samen met de ondernemers uitvoering gegeven aan diverse steunmaatregelen
om hen te helpen deze moeilijke periode te doorstaan.
Zo heeft het College van B&W op 19 april jl. besloten om, ook weer voor komende periode, de
uitbreiding van terrassen toegestaan en gaan we de gemeenteraad voorstellen om de
precariobelasting op nul euro te zetten voor 2022. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe we
het OZB-gebruikersdeel kunnen compenseren. Simone van Laar en Ankie Overbeeke zijn in gesprek
om de gelden, die oorspronkelijk bedoeld waren voor de horecavoucher, nu in te zetten voor een
campagne om personeel te werven voor de horeca. Deze campagne sluit mooi aan op de Dag van
de Ondernemer die 2 juni a.s. plaatsvindt. Ook op deze dag staat de krapte op de arbeidsmarkt en
mogelijke oplossingen hiervoor centraal. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan
via de link www,stichtsevecht.nl/dvdo
Tegelijkertijd zien we dat we er nog niet zijn. Het doet mij deugd dat de terrassen weer vol zitten, de
hotels hun bezoekers ontvangen en mensen weer regelmatig uit eten gaan, maar de coronaperiode
heeft haar sporen nagelaten. Daarom blijven wij ons inzetten voor de horeca, zowel op lokaal,
regionaal als ook landelijk niveau.
Daarbij denken we inderdaad dat het belangrijk is om de landelijke lobby waar u om vraagt te
voeren. Deze lobby zou ons inziens het meest effectief zijn wanneer deze door zoveel mogelijk
gemeenten wordt ondersteund. Daarvoor is het echter nu niet het juiste momentum, aangezien er
net gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er in de meeste gemeenten nog onderhandeld
wordt over de vorming van een nieuw college van Burgemeester en wethouders. We houden uw
brief bij de hand en zullen in samenwerking met andere gemeenten een oproep doen richting de
landelijke politiek wanneer het moment daar is. In dit kader wil ik u tot slot nog graag wijzen op
antwoorden d.d. 24 februari 2022 op Kamervragen over het bericht 'Rutte gaat in gesprek met
bedrijfsleven over toenemende 'ellende'' (zie bijlage).
Met vriendelijke groet,
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