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Geachte heer Van der Weel,

Bedankt voor uw brief. En bedankt dat u onder woorden heeft gebracht hoe hoog de nood is in de 
horeca. Als gemeentebestuur weten wij al langer van de penibele situatie van ondernemers in de 
coronacrisis. Uw brief leidt bij ons louter tot begrip. U geeft ons met uw vraag ook de kans om uw 
boodschap van harte te ondersteunen. Ook richting de rijksoverheid.

Al sinds 14 oktober 2020 is de horeca verplicht gesloten voor het publiek. Ondanks de strenge corona 
maatregelen van het afgelopen jaar, waarvan wij allemaal hoopten dat deze ervoor zou zorgen dat 
het COVID-19 virus op zijn retour zou zijn, heerst het virus nog steeds. Het is cafés en restaurants nog 
steeds niet toegestaan om de deuren voor hun gasten te openen. 

In uw brief van 19 januari 2020 schrijft u dat een nog langere sluiting ‘desastreus’ is voor de horeca. 
Ondanks al de inzet van horecaondernemers om hun bedrijf en medewerkers te behouden, zal ook 
de komende periode onzeker zijn voor velen. De oproep van Koninklijke Horeca Nederland om dit 
breder te agenderen bij landelijke politieke partijen, ministeries maar ook bij lokale overheden pakken 
wij op. Wij willen als gemeente doen wat in onze macht ligt om de horeca in onze gemeente te 
ondersteunen. Dat met name de financiële nood hoog is voor zeer veel ondernemers in de horeca, is 
ons bekend, niet alleen uit uw brief, dit blijkt ook uit onze gesprekken met de ondernemers.
Voor zover het binnen onze invloedsfeer ligt en wij als gemeente invloed uit kunnen oefenen, zoeken 
wij naar passende oplossingen. Die oplossingen liggen in de toekomst, maar ook in het nu.

De gemeente Schagen wil u, zodra de heropening van de horeca weer is toegestaan, helpen waar 
dat kan. Inwoners zullen wij vragen de plaatselijke ondernemers zoveel mogelijk te steunen. In de 
afgelopen zomerperiode werden de uitgebreide terrassen de ‘lifeline’ voor horecaondernemers. De 
behoefte aan terrassen zal dan ook naar verwachting onverminderd hoog zijn. Zolang er corona-
maatregelen nodig zijn, blijft dit uiteraard wel vragen om maatwerk.
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Op het moment dat de horeca weer open gaat, is het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen en 
hier klaar voor te zijn. Door vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen te verlenen, geven we de 
horecaondernemers de mogelijkheid om meer bezoekers een plaats te geven en toch de 1,5 meter 
afstand te waarborgen. Deze vergunningen willen wij zo spoedig mogelijk verlenen. Zodat u, als 
horecaondernemer, hier direct gebruik van kunt maken zodra de situatie dit toelaat. 
Horecaondernemers ontvangen begin februari de routekaart terrassen 2021, met het verzoek hun 
plannen en wensen aan ons kenbaar te maken.  

De gevraagde tijdelijke terrasvergunningen zijn vrijgesteld van leges daarnaast wordt voor de extra 
ruimte die de gemeente u biedt geen precario belasting in rekening gebracht.

Tot zover de zaken van de nabije toekomst. Waarin ik met u hoop dat de corona-maatregelen zo snel 
mogelijk kunnen versoepelen. Of liever nog, een einde aan deze hele coronacrisis. Voor het huidige 
moment willen wij zoveel mogelijk voldoen aan uw verzoek. Uw oproep om ons politiek netwerk te 
gebruiken geven wij van harte door aan onze gemeenteraad. De Raad ontvangt een afschrift van 
deze brief. Als college spannen wij ons ook in om onze landelijke partijen te benaderen. Wij gaan uw 
noodkreet en verzoek aankaarten in de Veiligheidsregio. Als burgemeester neem ik dit mee naar het 
Veiligheidsberaad.

Zoals gezegd werken we aan terrasverruiming om klaar te zijn zodra dit mogelijk is. Ook hebben wij de 
ondernemers op de hoogte gebracht van de ondersteuningsmogelijkheden en vermindering van 
belastingen als precario en leges. Hoewel onze hulp niet de oplossing kan zijn, dragen we hiermee 
toch hopelijk bij. 

Laten wij hopen dat de huidige lockdown voldoende zal zijn om daarna samen weer terug te kunnen 
naar een samenleving waarin u in goede gezondheid kunt ondernemen, dat is ons ontzettend veel 
waard! Namens het voltallige college wens ik u en uw medewerkers de komende periode veel sterkte 
toe. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Deze brief is digitaal ondertekend.


