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Betreft: Herstel van de Horeca sector en de schuldenlast
Geachte leden van de raad, (in)formateur en coalitievormende partijen van Stichtse Vecht,
Gefeliciteerd met uw verkiezing in de gemeenteraad! Aan het begin van de nieuwe raadsperiode
en de start van de coalitie onderhandelingen willen wij u graag het volgende meegeven.
De horeca is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis.
Horecaondernemers zijn de afgelopen twee jaar financieel gesteund met NOW en TVL, maar
ondanks deze maatregelen zijn de financiële zorgen groot. Ondernemers hebben ingeteerd op
hun bedrijfsreserves en privé vermogen en zij vrezen voor het aflossen van coronaschulden die
alle verdiencapaciteit en ondernemersloon zullen opslokken, vooral nu de Horeca weer open is
en de steunpakketten aflopen. Dat is ook de reden van deze brief, deze oproep,
horecaondernemers moeten geholpen worden in hun herstel. Zij mogen niet alsnog omvallen of
hun bedrijf noodgedwongen met verlies moeten verkopen. Ondernemers en vooral de natuurlijke
personen en kleinere rechtspersonen moeten zich in de markt staande kunnen houden
tegenover nieuwe toetreders die niet gebukt gaan onder een coronaschuldenlast.

Schuldsanering is dus onvermijdelijk! Een oplossing is dat de belastingdienst een deel van de
belastingschuld zal moeten kwijt schelden, dan wel ondernemers in staat stellen die af te kopen
(tegen reductie van de schuld). Maar denk ook aan een compensatie aan diegene die wel de
belastingdienst betaald hebben maar daarvoor private schulden hebben opgebouwd. Er zal
naast een nationaal schuldenfonds, een investeringsfonds voor herstel en innovatie nodig zijn. In
de sectorprognose van ABN AMRO van maart 2021 komt al naar voren dat investeringen nodig
zijn om het horeca-aanbod de komende jaren te kunnen blijven ontwikkelen. Als laatste is er een
lastenverlichting nodig, denk hierbij aan fiscale faciliteiten en verlagen werkgeverslasten.
Zoals u kunt lezen, is de Horeca er nog niet. Voor deze sector wacht er nog een crisis na deze
crisis. Horecaondernemers zullen nog jaren bezig zijn met afbetalen waardoor er weinig tot niets
overblijft om te investeren in bedrijf en personeel. Daarnaast zal de zorg ontstaan dat er nul
inkomensvermogen is, waardoor veel ondernemers nog jaren rond bijstandsniveau zullen leven.
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Inmiddels blijkt dat uit cijfers dat 83% van de horecaondernemers hun bedrijfsvermogen en
privévermogen hebben aangesproken. In totaal was de schuld van het bedrijfsleven bij de fiscus
eind augustus 2021 €18,3 miljard. Die schuld is echter wel ongelijk verdeeld. Zo heeft 44 procent
van de restaurants een schuld en zijn ook andere horecazaken zwaar getroffen. Deze schuld
moet in 5 jaar worden afbetaald. Zo heeft tussen een derde en de helft van de cafés en
restaurants een belastingschuld die gemiddeld uitkomt op meer dan 4 jaar brutowinst. En voeg
hierbij nog de private schulden, dat maakt dat de schuldenberg onoverkomelijk is.

Horeca is een zeer belangrijke sector, misschien niet direct van belang voor onze landelijk en
lokale economie, maar indirect heel belangrijk. De Horeca is van belang voor recreatie en
toerisme, het brengt levendigheid in een stad of dorp, belangrijk voor vitaliteit van andere
sectoren, denk hierbij aan de detailhandel, werkgeverschap voor verschillende lagen in de
samenleving en misschien wel het allerbelangrijkste: het maatschappelijke belang. Oud en jong
treft elkaar in de horeca. Het zou zonde zijn dat met de haven in zicht, mooie bedrijven op het
laatst toch nog omvallen.
Via deze brief doen wij ook een beroep op u om met elkaar te bespreken wat er mogelijk is. De
gemeente heeft de afgelopen jaren al meegeholpen door o.a. precario kwijt te schelden en
mogelijkheden tot grotere terrassen te bieden. Maar de gemeente zou meer kunnen doen. In
Utrecht is het project Ondernemers Centraal gestart, een initiatief waarbij ondernemers actief
worden benaderd en een totaal aanbod van coaching, advies en (financiële) ondersteuning voor
MKB bedrijven en Zzp’ers o.a op het vlak van bedrijfsvoering, financieel advies, hulp bij
schulden, persoonlijke ontwikkeling of ander werk, wordt geboden.
Stichtse Vecht zou dit initiatief ook kunnen nemen met als doel om ondernemers de mogelijkheid
te bieden hun bedrijf te versterken en daarmee de toekomstbestendigheid te vergroten. In
Utrecht zijn financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld vanuit een motie inzake
overgebleven TONK gelden en vanuit Bijstand Zelfstandigen.
Verder denken wij o.a. aan dat u gebruik kunt maken van lokaal ondernemerschap voor uw
eigen diensten, investeer in de openbare ruimte van het centrum waarbij kwaliteit en eenheid
centraal staat en stimuleer en beloon ondernemers die willen verduurzamen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Stichtse Vecht
Alex Rosendahl, ALEX en De Riverside, alex.rosendahl@gmail.com
Otto Brouwer, Restaurant Le Brasseur
Michel Nijman, Hoeve Landzicht
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Wij hopen dat we, in de toekomst, lokaal het gesprek met elkaar kunnen blijven voeren om te
kijken naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om bij te dragen aan een florerende horeca.
Wij hebben er zin in en wensen u veel succes en wijsheid toe in de komende jaren.

