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Aanwezig: Ap Reinders (Burgemeester), Maarten van Dijk (wethouder EZ), Nick Morren (Openbare 

Orde en Veiligheid), Ankie Overbeeke (EZ), Simone van Laar (regiomanager Koninklijke Horeca 

Nederland), Alex Rosendahl (eigenaar  van Alex, voorzitter afd. Stichtse Vecht KHN) en Michel 

Nijman (eigenaar Hoeve Landzicht en bestuurslid), Otto Brouwer (eigenaar Le Brasseur en 

bestuurslid) 

 
Opening 

De wethouder heet iedereen welkom. Wegens de coronamaatregelen is de vergadering digitaal via 

Microsoft Teams. 

 

Mededelingen 

 

1. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Vaststelling verslag vorige keer 

De inhoud van het verslag is akkoord; de acties worden doorgenomen en de actietabel wordt  

bijgewerkt. 

 

3. Corona 

 

3.1 Effecten corona op horeca Stichtse Vecht 

Wethouder vertelt over Tonk regeling. Deze tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) 

kan nu worden aangevraagd. Informatie over deze regeling is te vinden op de website. 

(www.stichtsevecht.nl/tonk) 

 

Het Horeca Bestuur geeft aan dat er een algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden, de 

opkomst was niet groot. Geluiden vanuit de Horeca ondernemers zijn somber. Ze keken uit naar 

31 maart omdat de terrassen open mochten, helaas blijkt dit niet het geval. De ondernemers 

hebben het zwaar, er is begrip voor de maatregelen die de overheid treft maar het is een 

moeilijke tijd zonder perspectief. Horeca Bestuur vraagt of de gemeente meer kan betekenen 

voor de ondernemers.  

 

Burgemeester ligt toe dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn, echter moet de 

gemeente de richtlijnen van het kabinet volgen. Gemeente Stichtse Vecht heeft gepleit bij 

ministerie van Economische zaken voor betere maatregelen. Gemeente kijkt wat ze kunnen doen 

om zo ruimhartig mogelijk te zijn als de horeca open mag. Tot die tijd is de gemeente gebonden 

aan de landelijke maatregelen. 

 

Horeca bestuur vraagt naar mogelijkheden voor een pilot zoals nu wordt gehouden in Utrecht. 

Burgemeester geeft aan geen mogelijkheden te zien, minister van VWS heeft een aantal 

voorstellen gehonoreerd en wil niet meer experimenten toestaan.  

 

Wethouder geeft aan de terrassen weer maximaal open te stellen en er ligt een voorstel bij de 

raad om wederom de precario op nul euro te zetten. Er is een coronafonds waar ondernemers 

een beroep op kunnen doen. Ook geeft wethouder aan gesprekken te voeren met VNG om 

knelpunten aan het licht te brengen. Bijvoorbeeld de startende ondernemer, die nu tussen wal en 

schip valt. Deze motie is in kamer geweest, ondernemers die eind 2019 zijn gestart kunnen nu 



 

ook aanspraak maken op regelingen. Daarnaast is het budget dat door het rijk beschikbaar is 

gesteld voor de TONK verdubbeld.  

 

Horeca bestuur uit de zorg over toerisme. Er zijn geluiden dat toeristen zich niet welkom voelen in 

Stichtse Vecht. Bestuur wil weten wat het promotiebeleid is om meer (kwaliteit)toeristen naar 

Stichtse Vecht te trekken. Wethouder geeft aan dat er beleid geschreven is over dit onderwerp, 

doel om toeristen die in Stichtse Vecht komen ook meer te laten besteden. Gemeente is bezig 

met Citymarketing om Stichtse Vecht beter op de kaart te zetten. Door corona kan hier geen 

uitvoering aan gegeven worden, zodra er weer meer mogelijk is onderneemt de gemeente actie. 

Wethouder gaat met Horeca bestuur (Otto Brouwer) om tafel om meer informatie te krijgen over 

de toegankelijkheid van de gemeente voor toeristen.  

 

Vanuit horeca bestuur is er de wens om wederom een Koop Lokaal actie te houden. 

Kanttekening is dat deze persoonlijker moet zijn dan vorige actie. Vanuit het horeca bestuur 

denkt met hierover graag mee. Wethouder zet dit uit binnen gemeente en zorgt dat hierover 

contact gelegd wordt met Alex Rosendahl.  

 

3.2 Corona Herstelplan 

 

Gemeente werkt toe naar een coronaherstelplan. Horeca bestuur wil weten wat de 

mogelijkheden zijn om extra kosten als gevolg van corona door de gemeente te laten vergoeden, 

denk hierbij aan het plaatsen van schermen, desinfectiemiddelen, nieuw meubilair etc. 

Wethouder geeft aan dat budgettaire kaders dit niet toelaten, de gemeente heeft het financieel 

zwaar. Gemeente is in gesprek met VNG over OZB belastingen, wellicht dat hier mogelijkheden 

zijn.  

 

3.3 Lokale belastingen 

 

Zie 3.2 

 

4. Terrassenexperiment 

 

Besluit is genomen dat terrassen verruiming mogelijk is tot 15 november 2021, voorstel wordt 

gedaan aan de raad om precario wederom op nul te zetten. Het terrassenexperiment is ook 

verlengd tot 15 november 2021 (was tot 1 juli 2021). Evaluatie vindt plaats in Q4 2021. 

Tussenevaluatie vervalt. Ondernemers die dit jaar een beroep willen doen op de mogelijkheid 

voor een uitgebreider terras moeten dit opnieuw aanvragen ivm o.a. de nieuwe bepaling 

“toestemming buren”. 

 
5.  Paracommercie  

 
Rapport is gereed, moet nog een vervolg krijgen. Wethouder geeft aan in Q2 2021 het rapport 
gereed te hebben. Horecabestuur vraagt zich af in hoeverre de input van KHN is meegenomen in 
dit stuk. Wethouder gaat dit na.  
 

6. Actuele visie en beleidsprocessen 

 
6.1 Omgevingsvisie 
 
Komende periode wordt gewerkt aan het werkdocument voor omgevingsvisie, 20 april wordt dit 
besproken met de raad in een informatieve commissievergaderingen wordt er gesproken met 
stakeholders. Eind 2021 wordt de omgevingsvisie vastgesteld, ook wordt in november het IRP 
vastgesteld. 



 

 
6.2 Beleidsplan waardevol toerisme 
-  

7. Rondvraag 
 

- OOV geeft aan dat evenementen weer aangevraagd kunnen worden 
- Horecabestuur vraagt de gemeente om ook te kijken naar horecaondernemers die geen 

terras hebben  

Actie Door wie? Wanneer?  

Plannen volgende 
overlegdatum in oktober 2021  
 

Bestuurssecretariaat  z.s.m 

Horeca enquête Horeca bestuur Ná corona 

Voucher voor horecabezoek 

aan mensen met vitale 

beroepen  

Simone van Laar ? 

Input KHN meegenomen in 

paracommercie? 

Wethouder van Dijk z.s.m 

Paracommercie rapport delen  Wethouder van Dijk Q2 2021 

Kooplokaal actie Wethouder van Dijk z.s.m. 

Wethouder met horecabestuur 

(Otto Brouwer) in gesprek over 

toegankelijkheid gemeente 

Wethouder van Dijk en Horeca 

bestuur 

Q2 2021  

 


