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Onderwerp: Ondersteuning horeca op meerdere fronten nodig   
  
Geachte leden van het college,  
  
Het kabinet blijft beperkende maatregelen aan de horeca opleggen omdat zij denkt dat de horeca 
een essentiële rol met 2,9% besmettingen heeft in de corona-crisis. Een politieke richting welke 
nog steeds grote invloed heeft op de mogelijkheden van horecaondernemers. Dat wordt ook 
erkent door het kabinet en Tweede Kamer en niet voor niets worden TVL en NOW verlengd. Over 
de hoogte van de maatregelen vindt nog discussie plaats. 
 
In de afgelopen 20 maanden hebben vele gemeenten laten zien een rol te kunnen spelen in de 
hulp aan horecaondernemers. Als grootste vertegenwoordiger van de horeca in de gemeente 
Landsmeer vragen wij de u de zo benodigde hulp, welke ondernemers helpt de crisis beter door te 
komen. Onderstaand treft u in willekeurige volgorde 5 voorstellen aan waarmee u vele 
ondernemers een steuntje in de rug kunt geven, voor nu en ook voor de langere termijn, wij 
vragen u ruimhartig invulling te geven aan: 
 
1. De continuering op langere termijn van de verlenging van de vergrote terrassen 

In de hele wereld is geconstateerd dat mensen meer behoefte hebben gekregen aan 
buitenlucht en ruimtelijk gevoel. Ook in de gemeente Landsmeer is in de afgelopen tijd 
duidelijk geconstateerd dat de inwoners van Landsmeer daar behoefte aan hebben. 
Horecaondernemers profiteren mee omdat zij zo verantwoord invulling kunnen geven aan de 
verplichte afstandsregel, inwoners van Landsmeer voelen zich daar prettig bij. De regeling 
voor deze vergroting is van alle kanten goed bevallen.  
>>> Maak mogelijk dat terrassen groter blijven zoals tot nu toe geregeld, met langere 
vooruitzichten dan 1 seizoen. 

 
2. Het gebruik van de Grapperhaus gelden voor CTB-check om ondernemers te compenseren 

Tijdens het veiligheidsberaad van 22 september heeft het kabinet aangekondigd de 
Veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de 
naleving van de controleplicht van het CTB op locaties waar dat verplicht is. Het doel van deze 
uitkering is om de naleving van de controle op CTB’s te ondersteunen en vergemakkelijken 
voor degenen die hier in de werkpraktijk mee te maken hebben. Sinds 25 september zijn 
ondernemers en hun medewerkers op locaties waar de check op CTB’s verplicht is aan het 
werken met de coronacheck.  
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Uit navraag naar de bevindingen blijkt dat het naleven van de controleplicht op CTB een 
aanzienlijke extra kostenpost oplevert, voor zowel personele inzet alsmede gemaakte kosten 
voor aangeschafte materialen. Compenseer ondernemers voor de werkelijke (gemaakte) loon- 
en materiële kosten ten tijde van de controleplicht middels een individueel ingediend verzoek 
van ondernemers aan gemeente Landsmeer. Wij vragen u hierbij het voorbeeld van 
burgemeester en voorzitter van uw veiligheidsregio Kennemerland Marianne Schuurmans te 
volgen en de uitkering niet te krampachtig te laten verlopen, maar te doen zoals ondernemers 
die kosten gemaakt hebben, passend bij de uitstraling van hun bedrijf. Het inzetten van 
toezichthouders wordt niet als een meerwaarde gezien en het overgrote deel van de 
horecaondernemers wil geen portiers/mensen met oranje en/of gele jasjes aan de deur van 
hun bedrijf, omdat dit eenvoudigweg niet bij de uitstraling van hun bedrijf past. Wij stuurden u 
hier eind november een brief over, hebben bij uw medewerkers daar voorstellen voor gedaan 
en inmiddels heeft u declaraties van ondernemers ontvangen. 
>>> Ga mee in de lijn van burgemeester Marianne Schuurmans en laat de ondernemer zelf  
       bepalen hoe hij geholpen wil worden. 

 
3. Het kwijtschelden van precario voor terrasruimte 

Precariogelden voor het gebruik van openbare grond voor de exploitatie van terrassen liegen 
er niet om qua kosten in vergelijking met huren voor bedrijfspanden. Het kwijtschelden van 
precariogelden is één van de mogelijkheden waar een gemeente een ondernemer financieel 
kan compenseren. Natuurlijk is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk, maar ondernemers 
die het betreffen worden wel geholpen. Juiste als gemeente waar terrassen een belangrijk 
onderdeel van het leef- en woongenoot uitmaken en waar bezoekers aan de stad en de 
buitengebieden ruimhartig van genieten kunt u als gemeente blijk van waardering laten zien 
door deze gelden in 2021 en in 2022 niet te heffen. 
>>> Scheld precariogelden voor 2021 en 2022 kwijt. 

 
4. Het opzetten van een arbeidsmarktcampagne voor en door de horeca te ondersteunen 

Landsmeer kent een levendig centrum met een groot aanbod aan horeca. Ook in buitenwijken 
zijn mooie, bijzondere en typerende horecaconcepten te vinden. De combinatie tussen 
winkelen, cultuur en horeca-aanbod maakt Landsmeer een zeer gewilde stad en 
aantrekkelijke stad, voor zowel eigen inwoners als voor bezoekers, vanuit de directe 
omgeving, vanuit de regio, vanuit Nederland en vanuit het buitenland. Een behoorlijk deel van 
de inwoners vindt van haar arbeidsplek in de horeca, fulltimers, deeltijdwerkers en jongeren 
welke een baan hebben in hun spaarzame vrije uren. Het economisch belang en groot deel in 
de arbeidsmarkt zijn aanzienlijk. Door de langdurige periodes dat horecaondernemers hun 
deuren verplicht moesten sluiten of beperkt open konden zijn, was minder aanbod van werk 
voorhanden, een logisch gevolg is dat horecamedewerkers elders een werkplek hebben 
gevonden. Om dit hoogwaardige aanbod van winkelen, cultuur en horeca te kunnen blijven 
aanbieden zullen we moeten investeren in het werven van medewerkers en werkzoekenden. 
Wij vragen uw hulp hierbij, zowel faciliterend als financieel. 
>>> Werk en betaal mee aan een arbeidsmarktcampagne voor de horeca in Landsmeer. 
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5. Verzoek kwijtschelding en/of uitstel van betaling voor OZB en toeristenbelasting 

Bij wegvallende omzet komt in de horeca de cashflow meteen in het gedrang. Met geleverde 
goederen wordt namelijk dezelfde dag nog omzet gemaakt, terwijl de factuur voor die goederen 
nog betaald moet worden. De gemeente Landsmeer kan helpen door zeer soepel met facturatie en 
inning van belastingen om te gaan, niet meteen aanmaningen sturen en samen met de 
ondernemers naar oplossingen te zoeken in kwijtschelding en betalingsregelingen.  
>>> Wij verzoeken u soepel met openstaande post om te gaan en samen met ondernemers te 
zoeken naar oplossingen die ondernemers helpen. 
 

6. Transitiebudget om ondernemers te helpen te verhuizen of hun bedrijf te beëindigen. 
Door de aanhoudende beperkingen binnen de horecabranche merken een aantal ondernemers dat  
de loop uit hun bedrijf is gegaan, ook in de tijden dat nagenoeg volledige exploitatie mogelijk was. 
Bedrijven die een buurtfunctie vervulden of buiten het centrum zijn gesitueerd. Ook in het kader 
van het bruisend houden van kernen en centra zijn verhuizing van niet gunstig gesitueerde 
bedrijven aan de orde gekomen. Juist nu corona voor een aantal ondernemers de 
levensvatbaarheid ernstig heeft aangetast is het tijd voor de gemeente om deze bedrijven te helpen 
verhuizen om te helpen een andere functie te krijgen. Denk aan het realiseren van woonruimte op 
de plaats van het horecabedrijf werd gerund. 
>>> Installeer een subsidiebudget voor ondernemers die op lokaties zijn gevestigd zonder 
toekomstperspectief met behoefte aan bedrijfsbeëindiging of verhuizing. 
 

7. Besteding TONK-gelden uit de TONK-regeling. 
De gemeente Landsmeer heeft vanuit het Rijk financiën ontvangen voor de uitvoering van de 
TONK-regeling. Wij zijn benieuwd wat er met het beschikbare budget is gebeurd en hebben daar 
een aantal vragen bij. Hoeveel budget heeft de gemeente Landsmeer van het Rijk ontvangen voor 
de uitvoering van de TONK-regeling? Hoeveel is er door de gemeente Landsmeer aan uitbetaling 
gedaan door de gemeente Landsmeer binnen de uitvoering van de TONK-regeling? Hoeveel 
budget heeft de gemeente Landsmeer nog beschikbaar vanuit de beschikbare TONK-regeling? Wij 
hopen dat het gebruik van een WOB-verzoek niet nodig is. 
>>> Stel een financieel verslag op van de financiën binnen de TONK-regeling. 

 
Graag gaan wij als grootste vertegenwoordiger van de horeca in Landsmeer met u aan de slag om 
invulling te geven aan bovenstaande punten. U kunt nog waardevoller worden door ruimhartig 
mee te denken en zaken mogelijk te maken. Het is ook niet zo dat iedere of alle ondernemers hier 
gebruik van kunnen maken, maar dat is ook niet nodig. Ondernemers die de kosten niet hebben 
hoeven ze ook niet te maken. Wij stellen voor dat de gemeente Landsmeer alles in het werk stelt 
om zaken, die kunnen worden gedaan, invulling krijgen. Waar een wil is, is een weg! Dat stellen 
wij zeer op prijs. 
 
Alvast vriendelijk dank daarvoor. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van KHN Zaanstreek, Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
 
Ruud Keinemans 
voorzitter 


