
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan:  

Horeca ondernemers Kampen, 

Stichting Horeca Kampen  

Koninklijke Horeca Nederland –afdeling Kampen 

 Kampen, 19 november 2021  

 

 

Beste horeca ondernemers in Kampen, 

 

 

Recent zijn we helaas weer geconfronteerd met een voor de horeca weer ingrijpende maatregel: het 

vroegtijdig sluiten van de horeca om 20.00 uur en vaste zitplaatsen naast de check van het CTB en  het 

identiteitsbewijs 

Net als jullie allemaal hadden we zo gehoopt dat deze maatregelen niet meer nodig waren, dus we 

kunnen ons de teleurstelling die onder jullie leeft voorstellen.  

  

Hoewel de uitvoering van deze maatregelen deels op jullie schouders terechtkomt, willen we jullie 

opnieuw laten weten dat we jullie met de uitvoering ervan willen ondersteunen. We hebben hierover 

ook gesproken met Remmert Krantz, voorzitter van Stichting Horeca Kampen, die deze brief overigens 

van harte ondersteunt. 

 

We hebben al een vraag gekregen van KHN afdeling Kampen voor financiële ondersteuning voor de 

inzet van QR - checkers of voor (weerbaarheids)trainingen voor personeel, dat steeds vaker te maken 

krijgt met kritiek of negativiteit. Daar kijken we graag naar en komen we op een later moment op terug.  

We horen overigens graag van jullie waar jullie qua ondersteuning behoefte aan hebben.  

 

Tijdens de persconferentie van 12 november 2021 heeft het kabinet gelukkig aangekondigd dat er 

financiële steun komt voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen.  

Als gemeente kunnen we met communicatie en voorlichting een appèl doen op jullie gasten, zich ook te 

gedragen als gasten en mee te werken aan de gevraagde maatregelen.  

 

Ten slotte willen we een beroep doen op jullie medewerking en vooral ook solidaire medewerking deze 

maatregelen, hoe lastig ook, zorgvuldig mee uit te voeren. De maatregelen gelden namelijk voor alle 

horecazaken in Kampen. Daarbij is er geen een uitgezonderd. Het is voor collegialiteit en 

samenwerking in de (binnen)stad essentieel dat we ons er allemaal aan houden. We zullen er als 

gemeente op toezien dat alle horecaondernemers zich hieraan conformeren en zich hierin ook 

gesteund voelen. 

 

Eenduidige handhaving is belangrijk, zowel voor jullie als ondernemers, als ook voor jullie gasten. 

Onze handhavingslijn is als volgt:  

1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gast een CTB corona toegangsbewijs te hebben. 

2. Controle door ondernemer en branche.  

De ondernemer draagt de primaire zorg voor de controle op CTB en wordt hierbij gesteund 

door branche- of koepelorganisatie. 



3. Ondersteuning gemeenten.  

Gemeenten kunnen ondernemers ondersteuning bieden bij de controle van het CTB. 

4. Risicogerichte en steekproefsgewijs toezicht.  

Dit focust zich op locaties waar de risico’s op besmetting en/of niet naleving het grootst worden 

geacht. 

5. Handhaving op signalen en excessen.  

Bij herhaaldelijk of opzettelijk niet naleving van de controleplicht, wordt tot daadwerkelijk 

ingrijpen overgegaan (waarschuwen, last onder dwangsom en sluiting). Bij willens en wetens 

ervoor kiezen geen invulling te geven aan controle wordt stevig opgetreden. 

6. Toezicht en handhaving openbare orde.  

Bij signalen en excessen handhaven we volgens de lijn: aanspreken, waarschuwen en 

beboeten, conform het handhavingskader.  

 

Het anderhalvemeter adviesteam 2.0  is sinds vorige week weer actief. Jullie kunnen ons mailen met 

vragen en opmerkingen via anderhalvemeter@kampen.nl  Vanuit dit platform proberen we jullie zo snel 

mogelijk te helpen.  

 

Voor nu en de komende weken wensen we jullie veel sterkte toe. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Sander de Rouwe, burgemeester     
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