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 Gebieds- en Relatiemanagement  

Verslag van overleg KHN en gemeente Haarlemmermeer  

Vergaderdatum 18 december 2020  

Aanwezig KHN: 
Mario Pecht, Restaurant Elders           
Danny Jansen, Barista 
John Nieuwland, Ramada hotel en voorzitter KHN Haarlemmermeer 
Mark Stam, free lance horeca adviseur Stam4food 
Frits Meijer, de nieuwe groene Lantaarn 
Ivo Berkhoff, regiomanager KHN 
Anke Somsen, hotel de Herbergh 
Bas Curstens, Long Island 
Robert van Leeuwen, de IJzerbar 
Dick Hulsebosch, vpprzitter ondernemend Hoofddorp en HOP 
Sabina Komduur, Amici 
Jeroen Kerkhof, Hoofddorp in Ice en La Floria 
Erwin Bruyn, Steigenberg hotel 
Arwin Mols, ’l Hirondelle 
Jeffrey Alberts, De Parel 
Eva Thiemens, ?????????????????????????????? 
Itamar Vos, Plein 14 
Gemeente Haarlemmermeer: 
Bilge Evin, Marja Ruigrok, Edward Pranger (p.t.), burgemeester Marianne 
Schuurmans (p.t.), Co Spreeuw en Martin Sulman 

 

Afwezig   

Verslaglegging Lydia Heerens - de Bruijn  

1. Opening en welkom 

Marja Ruigrok start de vergadering met een hart onder riem voor de horecaondernemers; 

burgemeester Schuurmans sluit door een situatie op Schiphol later aan. 

De agenda is akkoord.  

Burgemeester Marianne Schuurmans geeft een terugkoppeling van het veiligheidsberaad.  

De lockdown is de enige manier om de situatie te verbeteren. In het veiligheidsberaad is aandacht 

voor de regelingen voor horeca en detailhandel. Specifiek voor de startende horecaondernemers 

hebben de gezamenlijke burgemeesters aangeboden een controlerende rol te willen spelen om 

misbruik van regelingen te voorkomen (Marja Ruigrok heeft na afloop van dit overleg dit aanbod 

nogmaals onder aandacht gebracht van de politiek assistenten van minister Wiebes en 

staatsecretaris Keijzer). 
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Burgemeester Schuurmans geeft een toelichting over de situatie op Schiphol, waar volle aandacht 

voor is. Verder geeft de burgemeester aan dat bij mogelijke opening van de horeca in 2021 duidelijke 

afspraken worden gemaakt over de dan geldende regelgeving. Dit is afhankelijk van het landelijke 

beleid, de inzet van vaccinatie en het mogelijk gebruik van sneltesten. 

Op de vraag van Erwin Bruyn over roomservice geeft de burgemeester aan dat roomservice niet 
mogelijk is, behalve als de gasten van het hotel in quarantaine zijn. In die situatie kunnen 
maaltijden (verpakt) voor de deur gezet worden. Ivo Berkhoff geeft aan dat KHN de meest 
recente informatie (gecheckt met het ministerie) beschikbaar heeft via de website. 
 
John Nieuwland heeft een vraag over de inzet van boa’s in hotels. Edward Pranger geeft aan dat 
er tijdens de afgelopen controles vooral gekeken is of alles goed verloopt. De landelijke regels 
zijn leidend. 
 

2. Gesprek met horecaondernemers van vrijdag 11 december 2020 

Jeroen Kerkhof, Robert van Leeuwen en Marja Ruigrok geven een korte terugkoppeling van het 
gesprek tussen hen en Ton Verstraten van vrijdag 11 december 2020. Het gesprek verliep 
constructief (Jeroen Kerkhof heeft een gespreksverslag beschikbaar). Er is gesproken over de 
Rijksregelingen, de BBZ, vergunningen en belastingen. In Haarlemmermeer wordt geen 
lastenverzwaring doorgevoerd en worden bijvoorbeeld reclamebelasting en precario niet geïnd. 
Wel is de verruiming van de uitbreiding van terrassen doorgevoerd en wordt er regelmatig 
overlegd met de ondernemersverenigingen (maar daar is niet iedereen bij aangesloten, dus de 
communicatie kan op sommige punten verbeteren). Het is goed dat de lijnen kort zijn. Naar 
aanleiding van het gesprek van 11 december 2020 is een brief aan staatsecretaris Keijzer 
gestuurd met aandacht voor inkomensondersteuning voor startende horecaondernemers en 
worden er nog enkele zaken verder uitgezocht.   
 

3. Initiatieven KHN 
 
Ivo Berkhoff geeft toelichting op de initiatieven van KHN. Deze week was een Kamerdebat over 
de Rijksregelingen. Daar oefent KHN invloed uit op de betrokkenen. Ivo roept de ondernemers 
op om suggesties te delen. Marja Ruigrok geeft aan dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen 
hebben: snel weer genieten van de horeca.  
De horecaondernemers zijn tevreden over de huidige samenwerking met gemeente Haarlemmermeer. 

Voor zij de vergadering verlaat wenst burgemeester Schuurmans de horecaondernemers licht in 2021. 

4. TOZO 
 

Marja Ruigrok geeft een korte terugkoppeling over de TOZO-regeling; ook geeft zij het advies 
om fluctuerende inkomsten goed te communiceren, dat heeft invloed op de hoogte van de 
uitkering. Zij wijst de ondernemers op de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) 
die in februari in werking treedt. Dit is een afgeleide van de Bijzondere Bijstand en moet door 
het Rijk nog verder uitgewerkt worden. Mario Pecht geeft aan dat inkomsten eigenlijk niet 
fluctueren maar vrijwel nihil zijn en uitgaven wel doorlopen, slechts weinige ondernemers 
kunnen loon uit het eigen bedrijf halen. 
 

5. Toeristenbelasting  
 
Er zijn maatwerkafspraken gemaakt tussen hotels en Cosensus (de organisatie die de 
gemeentelijke belastingen int). John Nieuwland geeft aan dat onduidelijkheden weggewerkt 
zijn. 
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6. Rondvraag 

Mario Pecht heeft een vraag over het tijdstip van de uitbetaling van NOW. KHN kent dit 
probleem maar het Rijk kan dit niet sneller organiseren.  
Dick Hulsebosch geeft aan dat er veel overleggen zijn tussen gemeente en ondernemers-
verenigingen en dat die elkaar goed kunnen vinden. Ondernemers die niet aangesloten zijn, zijn 
altijd welkom om informatie op te halen en te delen.  
Robert van Leeuwen is blij met dit overleg, want hij mist soms informatie. 
Ivo Berkhoff benoemt de diverse WhatsApp groepen (Nieuw-Vennep en omgeving, Hoofddorp, 
Zwanenburg/Halfweg en Badhoevedorp). Aanmelden kan via hem.  
Marja Ruigrok biedt aan om een vervolgoverleg in februari in te plannen. Ze benadrukt het 
belang van de korte lijnen met de burgemeester als voorzitter van het Veiligheidsberaad; dat 
houdt de communicatie direct.  
Itamar Vos stelt zijn vragen aan handhaving schriftelijk (via Ivo Berkhoff of Dick Hulsebosch). 
De input en toelichting van de burgemeester en wethouder zijn gewaardeerd en Marja Ruigrok 
sluit af met dank voor ieders tijd en komt terug met informatie zodra meer bekend is 
(startersregeling bijvoorbeeld). Verder spreekt zij de wens uit om er het beste van te maken in 
deze zware tijden en dat het alleen maar beter kan worden in het nieuwe jaar. 

 
 
 

 
 


